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1 JOHDANTO
Alkoholilla on erilainen asema kuin muilla kulutushyödykkeillä, sillä sen käyttäminen aiheuttaa lukuisia
haittoja sekä yksilöille, muille ihmisille, kuin yhteiskunnallekin. Se on myös aihe, joka herättää paljon tunteita,
ja etenkin viime vuosina myös alkoholipolitiikka on ollut myrskyn silmässä siihen kohdistuneiden muutosten
vuoksi. Vuosia valmisteilla ollut alkoholilain kokonaisuudistus astui voimaan alkuvuodesta 2018, jolloin
alkoholipolitiikkaan liittyvät jännitteet olivat paljon esillä myös julkisuudessa. Alkoholilain uudistuksen
tavoitteena oli ehkäistä alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja, sekä purkaa turhaa byrokratiaa ja säätelyä,
mikä oli myös lakiuudistuksen toteuttaneen Juha Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista niin kutsutun
normien purkamisen, eli Säädösten sujuvoittaminen-hankkeen muodossa (Valtioneuvosto, 2017).
Alkoholijuomien saatavuutta säädellään moninaisin keinoin, jotta vältyttäisiin sen kulutuksen aiheuttamilta
kielteisiltä seurauksilta. (Babor, 2010, s. 2-5.) Suomalaisessa yhteiskunnassa näkemykset parhaista keinoista
ehkäistä ja torjua alkoholinkäytön aiheuttamia haittoja ovat etenkin viime vuosina olleet ajoittain ristiriitaisia.
2000-luvun suomalaista alkoholipolitiikkaa voi kuvailla mukautumisena sekä EU:n määräyksiin, että
kotimaisen alkoholiteollisuuden yhä aktiivisempaan toimintaan (Tigerstedt ym., 2018, s. 255).
Alkoholin kokonaiskulutus ja siihen liittyvät haitat ovat Suomessa olleet laskusuunnassa vuoden 2007 jälkeen,
mutta kulutus on silti korkealla tasolla: vuonna 2014 yli 15-vuotiaat suomalaiset kuluttivat keskimäärin noin
11 litraa puhdasta alkoholia. Alkoholinkulutuksen korkea taso rasittaa kansanterveyden lisäksi myös
kansantaloutta. Alkoholi saa aikaan vuosittain noin miljardin euron suorat kustannukset sosiaali- ja
terveydenhuoltoon sekä järjestyksenpitoon. Epäsuoriin kustannuksiin kuuluu puolestaan esimerkiksi
tuottavuuden ja työkyvyn menetykset työelämässä. Lisäksi merkittävä osa väkivaltarikollisuudesta tapahtuu
alkoholin vaikutuksen alaisena. (Karlsson ym., 2016, s. 1-3.)
Kuten edellä mainittiin, alkoholilain uudistuksen yksi pyrkimys oli vähentää alkoholinkulutuksen aiheuttamia
haittoja. Lakiuudistuksen myötä muun muassa vapautettiin päivittäistavarakaupoissa myytävä alkoholi
valmistustaparajoituksista, Alkojen aukioloaikoja pidennettiin, pienpanimoille ja ravintoloille sallittiin
ulosmyyntioikeus, ja ravintoloiden alkoholijuomien mainostamista höllennettiin. Yksi lakiuudistuksen eniten
huomiota herättäneistä muutoksista oli päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien ylärajan
nostaminen 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Tämän voi nähdä olevan ristiriidassa sen tutkimustiedon kanssa,
että alkoholin fyysisen saatavuuden rajoittaminen on korkean verotuksen ohella tehokkaimpia keinoja
vaikuttaa alkoholinkulutukseen (Karlsson ym., 2013, s. 49). Toisaalta alkoholipolitiikan löyhentämisen
vastapainoksi hallitus myös päätti korottaa alkoholinjuomien verotusta keskimäärin 10 prosenttia.
Alkoholilain uudistuksen voi nähdä olleen myös eräänlainen kompromissiratkaisu alkoholihaittojen
vähentämisen, sekä toisaalta elinkeinoelämän toiveiden ja lobbauksen välillä. Lain käsittelyn yhteydessä
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olivat vastakkain kaupalliset intressit ja kansanterveysajattelu, joka kulminoitui julkisuudessa keskusteluksi
”holhousvaltiosta” ja yksilön tai kuluttajan vapauksista. Alkoholipolitiikan liberalisointikehityksessä nähdään
alkoholin aiheuttamat terveydelliset ja sosiaaliset haitat toissijaisina suhteessa yksilönvapauksiin.
Alkoholipolitiikan vapauttamista puoltavan näkökulman mukaan julkisen vallan ei tulisi puuttua kansalaisten
valintoihin, eikä estää yksilön toimintaa. Hyvinvointivaltion ytimessä oleva ajatus heikoimpien suojelemisesta
enemmistön vapauden kustannuksella nähdään vanhanaikaisena holhouksena.
Yhteiskunnan yksilöllistymiskehityksen myötä myös yhteneväiset identiteetit ovat pirstaloituneet, ja erityisen
merkittäväksi asiaksi vaikuttaisi nousseen konflikti yksilönvapauden ja ulkoisen kontrollin välillä. Ihmiset ovat
muuttuneet sensitiivisemmiksi esimerkiksi sille, kenen pitäisi hallita meitä, ja kenellä on oikeus hallita meitä
(Dean, 1996, s. 214). Alkoholipolitiikassa hyvinvointivaltiota puolustavien ja sitä purkavien puhetapojen
väliset kamppailut ovat ruumiillistuneet kysymykseen alkoholin saatavuuden vapauttamisesta. Liberalistinen
alkoholipoliittinen näkökanta on noussut voimakkaammin esiin, ja saanut hallitsevan aseman julkisessa
keskustelussa. (Törrönen, 1995b, s. 43-44.)
Tämä alkoholipolitiikan liberalisoinnin ja kansanterveyden välinen jännite ja ristiriita ilmenevät hyvin
eduskunnan täysistunnossa käydyssä lähetekeskustelussa, jonka pöytäkirjoja käytän tässä tutkielmassa
aineistona. Kansanedustajat suhtautuivat yleisesti ottaen myönteisesti alkoholilain uudistuksen turhaa
byrokratiaa karsiviin kohtiin, mutta päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan
nosto herätti paljon keskustelua, sekä eriäviä mielipiteitä. Erityisesti lakiuudistuksen kansanterveydellisiä
näkökulmia

puoltavat

kansanedustajat

suhtautuivat

prosenttirajan

nostoon

nuivasti

vedoten

todennäköiseen alkoholinkulutuksen ja sitä seuraavien haittojen kasvuun. Liberalisointikehitystä puoltavat
kansanedustajat taas olivat lähtökohtaisesti tyytyväisiä alkoholilain uudistukseen, ja pitivät sitä tervetulleena
muutoksena kohti vapaampaa yhteiskuntaa. Prosenttirajan nostoa koskeva äänestys eduskunnan
täysistunnossa osoittautui lopulta todella tiukaksi, ja meni läpi niukalla äänienemmistöllä. Analysoin
tutkielmassa kansanedustajien lähetekeskustelussa käymää keskustelua, ja pyrin tunnistamaan ja
nimeämään siitä diskursseja ja retorisia keinoja. Pohdin myös sitä, miten edellä mainitut diskurssit
asemoituvat

suhteessa

Jukka

Törrösen

(2000)

teoriaan

alkoholipoliittisista

liberalistisista

maallikkopuhetavoista, sekä identiteetin rakentamisen aspekteista.
Kiinnostukseni tätä aihepiiriä kohtaan heräsi alun perin kandidaatintutkielmani yhteydessä, kun perehdyin
sosioekonomisiin

terveyseroihin

ja

terveyspolitiikkaan.

Käytin

alkoholipolitiikkaa

esimerkkinä

terveyspolitiikan osa-alueesta, johon myös sosioekonomiset terveyserot ovat vahvasti kytkeytyneet.
Alkoholipolitiikka on monipuolinen ja monisyinen aihealue, jota on myös tutkittu paljon, ja josta ihmisillä on
paljon mielipiteitä niin puolesta kuin vastaan. Vuoden 2017 alkoholilain uudistuksen käsittelyn yhteydessä
kiinnostuin julkisuudessa paljon esillä olleesta lakiesityksestä, sekä erityisesti siitä, miksi ja millä tavoin siinä

2

tiivistyivät moni nykyajan politiikan ilmiöistä: yksilökeskeisyys ja yksilönvapaudet, liberalismin lisääntyminen
ja tutkitun tiedon sivuuttaminen.
Suomessa terveyserot eri väestöryhmien kesken ovat suuria, mikä näkyy myös haitallisessa
alkoholinkäytössä, sekä alkoholikuolleisuudessa: miehillä vajaa kolmasosa ja naisilla vajaa viidesosa
tuloryhmien kokonaiskuolleisuuden eroista johtui alkoholiin liittyvistä syistä (Mäkelä, Martikainen &
Peltonen, 2017, s. 1). Tämän vuoksi yhdenmukainen ja haittoja ehkäisevä alkoholipolitiikka on tärkeää niin
yhdenvertaisuuden kannalta kuin osana sosiaalipolitiikkaa, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvuun. Alkoholipolitiikkaa ja sen muutoksia kannattaa siksi tutkia tarkasti,
samoin kuin sitä, minkälaisia syitä ja diskursseja politiikan liberalisointikehityksen taustalla on, ja miten niitä
on perusteltu. Sitä pyrin osaltani tässä tutkielmassa tarkastelemaan, ja siksi näen aiheen myös tuovan
lisäarvoa tämänhetkisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja keskusteluun.
Siirryn tutkielmassa seuraavaksi määrittelemään tarkemmin terveys- ja alkoholipolitiikkaa, sekä
alkoholipoliittisia keinoja ja niiden vaikuttavuutta, minkä jälkeen teen katsauksen alkoholipolitiikan
historiaan Suomessa. Seuraavassa alaluvussa käyn läpi alkoholilain kokonaisuudistuksen taustaa, tavoitteita,
ja lakiuudistuksen etenemistä eduskunnassa.
viitekehykset,

jotka

ovat

Jukka

Törrösen

Teoriaosuudessa käyn läpi tutkielmani teoreettiset
(2000)

teoria

alkoholipoliittisista

liberalistisista

maallikkopuhetavoista, sekä kolme identiteetin rakentamisen aspektia.
Kolmannessa luvussa käyn läpi tutkielman lähtökohtia ja toteutusta, käyden läpi työni tutkimuskysymykset
ja aineiston, sekä sivuten alkoholilakiin liittyvää lainsäädäntöprosessia ja eduskunnan toimintaa. Luvussa
neljä perehdyn tutkielmani menetelmään, ja esittelen ensin laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita, jonka
jälkeen

paneudun

tarkemmin

diskurssianalyysiin

menetelmänä.

Kiinnitän

huomioni

erityisesti

diskurssianalyysiin, jossa on retorinen painotus, ja käyn läpi erilaisia retorisia keinoja. Luvussa neljä siirryn
varsinaiseen aineiston analyysiin, jossa olen tunnistanut eduskunnan lähetekeskustelun pöytäkirjoista kolme
diskurssia, jotka ilmentävät poliitikkojen erilaisia näkökulmia lakiuudistukseen. Lisäksi käytän apuna
analyysissa Jukka Törrösen (2000) teoriaa alkoholipoliittisista liberalistista maallikkopuhetavoista, sekä
identiteetin rakentamisen aspekteista. Lopuksi kokoan yhteen ja tulkitsen aineistosta nousseita tuloksia, sekä
pohdin yleisesti tutkielman merkittävyyttä, ja mahdollisia kohteita jatkotutkimukselle.

2 TERVEYS- JA ALKOHOLIPOLITIIKKA SUOMESSA
2.1 Alkoholipoliittiset keinot
Terveydellä tarkoitetaan Maailman terveysjärjestö WHO:n laajassa terveysmääritelmässä fyysisen terveyden
lisäksi myös psyykkistä ja sosiaalista terveyttä (Vaarama, 2013, s. 3). Nykyajan yksilökeskeisessä
yhteiskunnassa ihanne tuntuisi olevan valistunut terveyskuluttajayksilö, joka ei juuri yhteiskunnan
3

terveyspalveluja tarvitsisi. Yksilön terveysongelmat liittyvät ainakin osittain aina hänen vuorovaikutukseensa
ympäristön kanssa. (Reivinen, 2012, s. 9-10.) Terveyspolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa, johon liittyvät
olennaisesti terveydenhuollon, julkishallinnon ja poliittisten puolueiden lisäksi myös muut yhteiskunnalliset
sekä taloudelliset tekijät, niin kansallisella kuin globaalillakin tasolla (Sihto ym., 2013, s. 9). Terveyspolitiikan
kapeassa määrittelyssä korostuu lähinnä vain terveydenhuolto ja siihen liittyvät kysymykset, kun taas laajan
määrittelyn yhteydessä otetaan huomioon myös muut terveyteen liittyvät tekijät. Julkisen vallan, erityisesti
hallitusten, toimintaa terveyspolitiikassa pidetään ensiarvoisen tärkeänä. (Sihto, 2013, s. 20-22.)
Olennaista terveyspolitiikassa ja siihen liittyvissä eri tason toimijoissa on se, että julkiselle vallalle
perustuslaissa määrättyä väestön terveyden edistämisen velvoitetta ei pidetä ainoastaan terveyden
hallinnonalalle kuuluvana asiana. Väestön terveyden edistäminen, ja tätä myötä myös väestöryhmien
välisten terveyserojen kaventaminen, kuuluu koko julkiselle vallalle. Terveyttä koskevat tavoitteet ja
linjaukset tulisi käsitellä yli hallinnonalojen, sekä valtakunnan tasolla hallituksessa ja eduskunnassa, että
kuntatasolla kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. (Melkas, 2013, s. 193.)
Monet toimet, jotka suositusten mukaan edistävät kansanterveyttä ja terveyden eriarvoisuuden
vähentymistä, edellyttävät eri poliittisten sektorien ja toimialojen yhteistyötä. Tätä kutsutaan Terveys
kaikissa poliitikoissa -periaatteeksi, jossa operoidaan terveydenhuollon ulkopuolella olevilla politiikan
alueilla. Terveys kaikissa poliitikoissa -periaatteen eri toimia voidaan kohdentaa laaja-alaisesti esimerkiksi
köyhyyden vähentämiseen, koulutustason nostamiseen tai syrjäytymisen ehkäisemiseen, tai yhden tietyn
riskin, kuten alkoholinkulutuksen, ehkäisemiseen. Yksilötasolla riskitekijöihin vaikuttaminen onnistuu yleensä
terveydenhuollon kautta, kun taas koko väestön tasolla käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi
veropolitiikan avulla. (Melkas, 2013, s. 187.)
Alkoholipolitiikka on yksi terveyspolitiikan osa-alueista, ja alkoholi poikkeaa muista kansanterveyttä
heikentävistä riskitekijöistä siten, että se aiheuttaa terveydellisten haittojen lisäksi myös runsaasti sosiaalisia
haittoja. Alkoholin runsaalla käytöllä on seuraamuksia paitsi käyttäjälle itselleen, myös ihmisille hänen
ympärillään. Lisäksi se aiheuttaa huomattavasti kustannuksia yhteiskunnan tasolla. (Warsell, 2013, s. 200.)
Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan kaikkea alkoholiin liittyvää politiikkaa, sekä niitä toimenpiteitä, joilla sen
käyttöä yhteiskunnassa säädellään. Alkoholipolitiikassa eri näkemykset joutuvat kamppailemaan siitä, miten
alkoholiteollisuuden

edut

ja

valtion

talouteen

liittyvät

intressit

saadaan

sovitetuksi

yhteen

terveysnäkökulmien kanssa. Eri näkemyksiä edustavat muun muassa kansanterveys, finanssipolitiikka,
veropolitiikka sekä yksityiset markkinavoimat. (Warsell, 2013, s. 200-201.)
Suomessa käytössä olevan alkoholipolitiikan perustana on 1970-luvulta alkaen ollut niin sanottu
kokonaiskulutusmalli, jonka mukaan alkoholin hintoja ja saatavuutta rajoittamalla voidaan vaikuttaa
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kansalaisten alkoholin kulutukseen. (Warsell, 2013, s. 200-201.) Kokonaiskulutusmallia kohtaan on kuitenkin
yhä kasvavissa määrin esitetty kritiikkiä muun muassa kansalaisten holhouksesta, turhasta byrokratiasta ja
liiallisesta säätelystä. Lisäksi kritisoinnin kohteena on ollut se, miksi alkoholipoliittisia rajoituksia pitää
kohdentaa koko väestöön, eikä vain alkoholin suurkuluttajiin. Tutkimusten mukaan kuitenkin alkoholin
kulutuksen kasvaessa kulutus lisääntyy kaikilla käyttäjäryhmillä, myös kohtuukäyttäjillä. Sama pätee myös
toisinpäin, eli kulutuksen pienentyessä muutokset koskevat niin alkoholin suurkuluttajia kuin
kohtuukäyttäjiäkin. Voisi siis ajatella olevan perusteltua ulottaa alkoholipoliittiset toimet koskemaan koko
väestöä. (Mäkelä, 2018, s. 73.)
Alkoholipoliittisten keinojen vaikuttavuudesta on olemassa paljon näyttöä. Thomas Babor on
tutkijaryhmänsä kanssa arvioinut alkoholipolitiikan pätevyyttä sekä sovellettavuutta eri maissa. Baborin
listaamiin alkoholipolitiikan menetelmiin lukeutuvat seuraavat keinot: hinta- ja veropolitiikka, saatavuuden
sääntely, valistus ja päihdekasvatus, alkoholin myynninedistämistoiminnan sääntely, liikennejuopumuksen
sääntely, hoito ja varhainen puuttuminen, sekä juomiskontekstin muuntelu, johon liittyvät anniskelu- ja
myyntipaikkoihin sekä henkilökunnan koulutukseen liittyvät asiat (Babor ym., 2010, s. 772-775). Nämä
alkoholin saatavuuden rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet ovat myös WHO:n suosittelemia keinoja
alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi, sekä alkoholihaittojen ehkäisemiseksi (Sailas, 2013, s. 195200).
Alkoholipolitiikan eri keinoista saatavuuden sääntelyllä viitataan esimerkiksi alkoholijuomien myynnin ja
anniskelun sääntelyyn, ikärajoihin ja aukioloaikoihin sekä näiden valvontaan. Nämä ovat keinoina
osoittautuneet tehokkaiksi, mikäli väestön enemmistö antaa niille tukensa. Juomiskontekstien sääntelyllä, eli
esimerkiksi myynti- ja tarjoiluhenkilöstöä kouluttamalla on todettu olevan jonkin verran vaikutusta
asiakkaiden humaltumisen tasoon ja heidän aggressiivisuuteensa. Tämänkaltainen vaikuttaminen on
helpompi toteuttaa erityisesti paikallistasolla, mutta arviointeja tarvitaan jatkuvasti, jotta niiden pysyvyys
voidaan taata. (Warsell, 2013, s. 201-202.)
Valistus ja päihdekasvatus, johon lukeutuvat esimerkiksi kouluohjelmat, kampanjat ja varoitusmerkinnät,
ovat suosittuja alkoholipoliittisia keinoja niin Suomessa kuin muuallakin. Niillä ei kuitenkaan ole tutkimusten
mukaan juuri ollenkaan näyttöä vaikuttavuuden suhteen, eikä myönteisiä tuloksia ole juuri saatu.
Tiedotuksellisten keinojen vaikuttavuutta on kuitenkin hankalampi mitata kuin esimerkiksi alkoholiveron
alentamien vaikutuksia. Liikennejuopumuksen sääntelyyn kuuluvat lähinnä poliisien suorittamat
liikenneratsiat, joiden on todettu vaikuttavan ehkäisevästi liikennejuopumustapauksiin, sekä niiden
aiheuttamiin haittoihin. Selkeää näyttöä on saatu myös alkoholin myynninedistämisen ja markkinoinnin
sääntelyn vaikutuksesta, ja nämä keinot ovat osoittautuneet tehokkaiksi erityisesti nuorten juomisen
aloittamisiän sekä humalajuomisen myöhentämisessä. Varhainen puuttuminen sekä eri hoitomuodot
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alkoholipoliittisena keinona ovat myös huomattavasti vähentäneet alkoholin käyttöä ja siitä seuraavia
haittoja. Vaikuttaviksi keinoiksi on todettu esimerkiksi sosiaali- tai terveystoimen varhainen puuttuminen eli
mini-interventiot ja säännöllinen seuranta, sekä Nimettömät alkoholistit (AA) –toiminta. (Warsell, 2013, s.
202-203.) Seuraavaksi esittelen tarkemmin alkoholipolitiikan historiaa Suomessa, ja niitä muutoksia, joita
siinä on vuosien saatossa tapahtunut.

2.2 Alkoholipolitiikan historia Suomessa
Suomalaista alkoholipolitiikkaa on leimannut suhteellisen tiukka sääntely, joka juontaa juurensa 1800-luvun
lopulla sekä 1900-luvun alussa vallinneeseen vahvaan raittiusliikkeeseen. Samankaltainen historiallinen
tausta alkoholipolitiikassa on ollut myös muissa Pohjoismaissa (Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa), sekä useissa
Yhdysvaltojen osavaltioissa ja Kanadan provinsseissa. Suomen EU-jäsenyyttä edeltänyt alkoholipolitiikka
perustui kolmeen periaatteeseen, joiden avulla on torjuttu alkoholista aiheutuvia haittoja: alkoholijuomien
fyysisen saatavuuden rajoittamiseen, niiden korkeaan verotukseen, sekä alkoholimonopolijärjestelmän
yksityisen voitontavoittelun rajoittamiseen alkoholin tuotannossa ja kaupassa. (Karlsson, Mäkelä, Tigerstedt
& Keskimäki, 2020, s. 2.)
Itsenäisyyden alkuaikoina vuodesta 1919 vuoteen 1931 Suomessa vallitsi kieltolaki, jonka johdosta alkoholin
myynti ja valmistus oli kiellettyä koko maassa. 1900-luvun loppupuolella tapahtui kaksi merkittävää
muutosta, joiden myötä alkoholin myyntiä ja saatavuutta vapautettiin. Vuonna 1969 voimaan tullut
keskiolutlaki vapautti keskioluen myynnin Alkoista vähittäiskauppoihin ja ravintoloihin, mikä oli suurin
muutos Suomen alkoholipolitiikassa sitten kieltolain kumoamisen. Seuraava merkittävä käänne
alkoholipolitiikassa tapahtui vuonna 1995 Suomen liittyessä Euroopan unionin jäseneksi, jolloin Alkon
monopoli alkoholijuomien tuonnin ja valmistuksen osalta lakkautettiin. Yli 4,7 tilavuusprosenttia sisältävien
alkoholijuomien myynnin yksinoikeus säilyi Alkolla. (Karlsson ym., 2013, s. 47; Karlsson ym., 2020, s. 2.)
Viime vuosikymmenen merkittävin alkoholipolitiikan muutos oli vuoden 2004 alkoholijuomien valmisteveron
alentaminen keskimäärin 33 prosentilla. Alkoholijuomien tuontirajoitukset poistuivat EU:n sisäliikenteestä,
ja Viron liittyessä EU:hun oli halpaa alkoholia saatavilla aivan Suomen lähinaapurissa. Nämä tekijät
vauhdittivat päätöstä alkoholiveron alentamisesta suomalaisten alkoholielinkeinojen suojelemiseksi.
(Tigerstedt, Mäkelä & Karlsson, 2018, s. 255.) Vuoden 2004 alkoholijuomiin kohdistunutta veronalennusta
voidaan pitää vuoden 1969 keskioluen vapautuksen, sekä vuoden 1995 Alkon monopolin heikentämisen
ohella yhtenä Suomen alkoholipolitiikan historian keskeisimmistä käänteistä. Jokaisen edellä mainitun
muutoksen jälkeen alkoholin kokonaiskulutus kasvoi, ja siihen liittyvät haitat lisääntyivät olennaisesti.
Vuosina 2008, 2009 sekä 2012 alkoholiveroa puolestaan korotettiin, kun asenneilmapiiri alkoholinkulutusta
kohtaan oli alkanut kiristyä. (Karlsson ym., 2013, s. 51.) 2010-luvulla alkoholipolitiikkaa on leimannut uuden
alkoholilain valmistelu, jota käsittelen enemmän seuraavassa kappaleessa.
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Historioitsijat ovat perinteisesti esittäneet alkoholipolitiikan vastakkainasetteluna niiden ryhmien välillä,
jotka hyötyivät alkoholin vapaasta jakelusta, sekä niiden, jotka päättäväisesti pyrkivät rajoittamaan tai
kieltämään alkoholin myynnin. Suurin osa 1800-luvusta, sekä 1900-luvun alusta kului raittiusliikkeen
yhteenottoihin alkoholijuomien kaupankäyntiä edustavien toimijoiden kanssa. 1900-luvun loppupuolella
kasvavat huolet alkoholiin liittyvistä haitoista johtivat kansanterveysmallin kehittymiseen, joka vaati
kovempia rajoitustoimia alkoholille. (Yokoe, 2018, s. 4.) James Nicholls (2013, s. 107) kuvaa alkoholipolitiikan
olevan ”kysymys vapaudesta itsestään”, sen edustaen hyvin niitä ristiriitaisuuksia, joita liberalismin parissa
on esiintynyt viimeisen kahden vuosisadan aikana. Huolimatta siitä, että alkoholilla on tietyt erityispiirteensä,
on se kuitenkin yksi monista aineista, jonka tärkeyttä yhteiskunnassa ovat vahvasti muokanneet ihmisten
siihen liittämät subjektiiviset merkitykset (Yokoe, 2018, s. 24).
Alkoholin käyttö ja siihen liittyvät rajoitukset ovat Suomessa kytkeytyneet vahvasti henkilökohtaiseen
moraaliin, johtuen osittain 1900-luvun ensimmäisen puoliskon vahvasta raittiusliikkeestä, jonka jäljiltä
alkoholin käyttö sai voimakkaan holhoavan ja moralisoivan sävyn. Alkoholipolitiikka nähdään yhä
”omantunnon kysymyksenä” eduskunnan päätöksenteossa, eli kansanedustajan ei siihen liittyvissä
käsittelyissä tai äänestyksissä tarvitse äänestää eduskuntaryhmän kannan mukaisesti. (Hellman & Katainen,
2015, s. 336.)
Katariina Warpenius (2019, s. 35) kuvaa suomalaisen alkoholipolitiikan lähihistorian muutosta
”hyvinvointivaltiollisesta hallinnasta liberalistiseen hallintaan”. Markkinaorientoitunut uusliberalismi on
näkynyt yhteiskunnassa erityisesti hyvinvointivaltiota puolustavan ja sitä haastavan puhetavan välisenä
mittelönä, ja nämä kilpailevat ajatussuuntaukset ovat näkyneet myös alkoholipoliittisessa keskustelussa
(Törrönen, 1995a, s. 308). Hyvinvointivaltiollinen ajattelu on kadottanut legitimiteettinsä, sillä sitä pidetään
tehottomana, byrokraattisena ja holhoavana, kun taas liberalismi nähdään tervetulleena muutoksena, jonka
avulla

voidaan

hallita

laaja-alaisia

ongelmia

esittämällä

niille

käytännönläheisiä

yksilötason

ratkaisuehdotuksia (Rose, 1993, s. 294). Uusliberalismi on poliittisen taloustieteen teoria, jonka mukaan
valtion puuttumista markkinoiden toimintaan tulee välttää viimeiseen saakka. Uusliberalismi on 1970-luvun
jälkeen

hallinnut

niin

poliittis-taloudellista

toimintaa

kuin

ajatteluakin

kaikkialla

maailmassa.

Uusliberalistiselle ajattelulle on leimallista etenkin kaikenlainen sääntelyn purkaminen, yksityistäminen ja
valtion roolin pienentäminen. (Harvey, 2008, s. 7-8.)
Vertailtaessa Euroopan maiden alkoholipolitiikkaa on Suomi yksi tiukimmin säädellyimmistä maista yhdessä
muiden Pohjoismaiden ja Ranskan kanssa (Karlsson, 2014, s. 61). Kansainvälinen tutkijaryhmä luokitteli edellä
mainitut valtiot ”laillisten aineiden hankintamalliin”, johon kuuluu alkoholipolitiikan rajoitusten liittäminen
osaksi väestön hyvinvoinnin edistämistä. Tätä tavoitellaan rakenteellisilla ja kaiken kattavilla toiminnalla,
jotka pohjautuvat tieteellisen tutkimusnäytön oikeuttamiin rajoitustoimiin. Ennen kuin Alkon monopoli
7

vuonna 1995 purettiin, yksityiset alkoholielinkeinotoimijat olivat suomalaisessa alkoholipolitiikassa lähinnä
rajoittavien säädösten kohteena. Lainsäädäntö oli apuna alkoholimarkkinoiden toiminnan rajoittamisessa,
sillä kansalaisten terveyden edistäminen ja yksityisen voitontavoittelun kurissa pitäminen nähtiin
ensisijaisena

tavoitteena.

Alkoholimonopolin

hajottamisen

jälkeen

valtion

ja

yksityisten

alkoholimarkkinoiden suhde kuitenkin muuttui, ja alkoholiteollisuus alkoi näyttäytyä enemmän kumppanina
kuin rajoitettavana kohteena. (Warpenius, 2019, s. 41-42.)
Ennen Suomen EU-jäsenyyttä alkoholipolitiikka painottui valtiolliseen alkoholimarkkinoiden sääntelyyn, jossa
alkoholin

tuotanto,

tuonti

ja

myynti

oli

keskitetty

valtion

yksinoikeudeksi,

yksityisten

alkoholielinkeinotoimijoiden markkinavapautta oli rajoitettu ja alkoholijuomien hintatasoa säädeltiin
veropolitiikan avulla. Alkoholin saatavuuden ja kokonaiskulutuksen sääntelyn on mielletty olevan
pohjoismaisen alkoholipolitiikan kulmakivi, joka on nähty myös osana terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa.
(Karlsson, 2014, s. 30-31.) Tutkimus osoittaa myös, että edellä mainitut keinot ovat tehokkaimmasta päästä
haluttaessa vähentää alkoholinkulutusta, sekä siitä aiheutuvia haittoja (Karlsson, Kotovirta, Tigerstedt &
Warpenius, 2013, s. 62-62)
Keskitetty valtiollinen alkoholipolitiikka on osittain vapautunut sen jälkeen, kun Suomesta tuli EU-jäsen ja
vuoden 1994 uudistettu alkoholilaki astui voimaan. Tuolloin kansainväliset sopimukset loivat painetta
valtiollisen alkoholipolitiikan sääntelyn purkamiseen ja alkoholimarkkinoiden vapauttamiseen. (Karlsson,
2014, s. 23, 41.) Vähittäismyyntimonopoli yli 4,7 tilavuusprosentin alkoholijuomille säilyi valtion
alkoholimonopolissa, mutta Alkon tuotanto-, tuonti-, vienti- ja tukkumyyntimonopolit lakkautettiin (Karlsson
ym., 2013, s. 47). Alkoholihallinto hajautettiin eri virastoihin ja ministeriöihin, minkä seurauksena alkoholin
saatavuus laajentui sekä anniskelussa että vähittäismyynnissä (Alavaikko, 2000, s. 30-34).
Toinen keskeinen asia mikä muuttui, oli anniskelupaikkojen aukioloaikojen pidentyminen, sekä niihin
liittyvien luvansaantien helpottuminen vuodesta 1992 eteenpäin: tästä johtuen yöaikaan auki olevien
anniskelupaikkojen määrä kasvoi 1990-luvulla merkittävästi (Holmila ym., 1997, s. 407). Lisäksi saavuttaessa
2000-luvulle kello kolmeen tai neljään auki olevien anniskelupaikkojen määrä oli myös kasvanut
huomattavasti (Warpenius ym., 2013, s. 112). Vähittäismyynnin osalta sallittiin mietojen alkoholijuomien
myynti myös kioskeissa sekä huoltoasemilla, ja käymisteitse valmistettuja alkoholipitoisia siidereitä ja long
drink-juomia ruvettiin myymään päivittäistavarakaupoissa. Seuraava merkittävä käänne alkoholipoliittisessa
sääntelyssä tapahtui vuonna 2004, kun alkoholijuomien verotusta laskettiin, jotta alkoholin matkustajatuonti
toisista EU-maista, etenkään EU:n jäseneksi liittyneestä Virosta, ei lisääntyisi. (Karlsson ym., 2013, s. 50-51.)
Alkoholipolitiikan höllentämisen seurauksena alkoholinkulutus ja siihen liittyvät haitat lisääntyivät
ennätyksellisen paljon. Alkoholin kokonaiskulutus kääntyi nousuun jo vuoden 1994 alkoholilain astuttua
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voimaan, ja kasvoi entisestään vuoden 2004 veronalennusten jälkeen. Lukuisat alkoholinkulutuksen kasvusta
seuranneet haitat lisääntyivät myös tänä aikana. (Karlsson ym., 2016.) Alkoholin kulutuksen ja
henkirikollisuuden välillä on Pohjoismaissa merkittävän voimakas yhteys suhteessa muihin Euroopan maihin
(Rossow, 2001). Suomessa alkoholinkulutuksen ja sen vaihtelun on huomattu olevan yhteydessä
pahoinpitelytapausten määrään (Warpenius, 2019, s. 20). Keskeinen tekijä alkoholin kulutuksessa ovat
alkoholimarkkinoiden, eli alkoholijuomien saatavuuskanavien, lisäksi muun muassa juomatavat, sosiaaliset
normit, sekä lainsäädäntö ja sen valvonta sanktioineen (Holder, 1998, 54-63).
Hinta- ja veropolitiikalla on selvä yhteys alkoholinkäyttöön, ja sitä pidetään yhtenä tehokkaimmista keinoista
ehkäistä alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja (Warsell, 2013, s. 201-202). Havainnollistavana esimerkkinä
hinta- ja veropolitiikan vaikuttavuudesta voidaan käyttää alkoholiveron alentamista vuonna 2004.
Alkoholiveron alennuksen taustalla oli Viron EU-jäsenyys ja siihen liittyvä alkoholin tuonnin vapauttaminen,
jonka uskottiin matalan hintatason vuoksi lisääntyvän huomattavasti. Valtiovarainministeriön taholta
ehdotettiin alkoholiveron laskemista noin 30 prosentilla. Esityksen taustalla olivat vastakkain taloudelliset
hyödyt, sekä toisaalta kulutuksen kasvusta mahdollisesti aiheutuvat kansanterveydelliset haitat. Päätöstä
seuraavat terveysvaikutukset arvioitiin tarkasti, ja arviot ovat osoittautuneet varsin paikkansapitäviksi.
Veronalennuksen toteuduttua alkoholin kulutustaso kasvoi nopeasti, ja myös jäi aiempaa korkeammalle
tasolle, minkä jälkeen alkoholin kulutuksen kasvun aiheuttamista kuolemista, työvoimamenetyksistä, sekä
haitoista perheille on tullut pysyviä ilmiöitä. (Karlsson, 2009, s. 14-15.) Vuonna 2008 kääntyi kehitys toiseen
suuntaan, kun alkoholiveroa kiristettiin ja alkoholin kokonaiskulutus väheni, minkä seurauksena myös
alkoholikuolleisuus etenkin pienituloisten keskuudessa pieneni (Mäkelä, 2018, s. 168).
Alkoholipolitiikassa sääntely on suuntautunut lähinnä alkoholimarkkinoiden toimintaan, ja kuluttajien
ohjaaminen on jäänyt vähemmälle. Alkoholia myyvien yritysten valtiollinen hallinta perustuu lainsäädäntöön,
jonka voi näin ollen nähdä sekä yhtenä hallinnan mekanismina, että laillisten oikeuksien ja vapauden
mahdollistajana. (Warpenius, 2019, s. 37.) Alkoholipolitiikan historiaa tarkasteltaessa on usein nojauduttu
moraalisäätelyn teoriaan, josta hyvä esimerkki on 1900-luvun alun kieltolakiliike, jonka tavoitteena oli
hyödyntää lainsäädäntöä yhteiskunnan muuttamiseen. (Yeomans, 2014, s. 12-15.) Moraalisäätelyn teorian
ytimessä on ajatus siitä, että sekä oma että muiden käyttäytymisen kontrollointi liittyvät toisiinsa ja
pohjautuvat historialliseen liikehdintään. Lisäksi siihen kuuluu olennaisesti idea moraalisesti hyvän ja
oikeanlaisen toimijaidentiteetin saavuttamisesta, mutta moraalisäätelyn piiriin kuuluvista keinoista ei ole
aina ollut yksimielisyyttä. (Warpenius, 2019, s. 37.) Toisten mielestä moraalisäätelylle leimallisia keinoja ovat
esimerkiksi kasvatus ja valistus, kun taas toiset painottavat lainsäädännön tärkeyttä moraalisäätelyn keinona
(Ruonavaara, 1997, s. 287).
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Moraalisäätelyn toimeenpanijoita voivat olla sekä valtiolliset että ei-valtiolliset tekijät, ja sen voi mieltää
jatkuvana konfliktina siitä, kuinka epätoivotuista identiteeteistä hankkiudutaan eroon, ja suositaan toivottuja
identifikaation kohteita. Moraalisäätelyn teoriassa olennaista on normatiivinen arviointi: tietty
käyttäytyminen leimataan vääräksi tai moraalittomaksi. (Warpenius, 2019, s. 37-38.) Pohjoismaiden
rajoittavan alkoholipolitiikan voi nähdä tavoittelevan parempaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jonka
moraaliprojektin yksi osa on kansalaisten muokkaaminen kunnollisempaan suuntaan (Sulkunen, Sutton,
Tigerstedt & Warpenius, 2000, s. 11-13).
Alkoholipolitiikkaa ja sen historiaa voidaan analysoida moraalisäätelyn teorian näkökulmasta, jolloin
tarkastellaan erityisesti ”kieltoihin tukeutuvan sääntelymentaliteetin jatkuvuutta ja pitkiä kehityskaaria
yhteiskunnan muutoksista ja vaihtelevista moraalipaniikeista huolimatta” (Yeomans, 2014, s. 14-15).
Erityisesti lainsäädännöllä on tärkeä asema moraalisäätelyn ilmentämisessä. Moraalisäätelyliikkeet yrittävät
lainsäädännön sisältöön vaikuttamisen lisäksi vaikuttaa myös hallintoon ja käytäntöihin lain toimeenpanon
osalta. Tällöin tavoitteena on vaikuttaa jonkin arveluttavaksi koetun yhteiskunnan osa-alueen toimintaan,
jotta järjestys ja hallinta olisi turvattu. (Warpenius, 2019, s. 38-39.) Moraalisäätelyn voi nähdä myös
hallintakeinona, jossa ”huomio kiinnittyy sosiaaliseen toimintaan, jolla ihmisten käyttäytymistä ohjataan”
(Warpenius, 2019, s. 40). Moraalisäätely painottaa lainsäädännön roolia tärkeänä käyttäytymisen
ohjausmekanismina. Seuraavassa alaluvussa käyn läpi alkoholilain kokonaisuudistuksen taustaa, tavoitteita,
ja lakiuudistuksen etenemistä eduskunnassa.

2.3 Alkoholilain kokonaisuudistus
Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelu leimasi koko suomalaista alkoholipolitiikkaa vuodesta 2011
lähtien. Alkoholilain uudistuksen alkuperäinen tarkoitus oli päivittää se vastaamaan vuonna 2000 voimaan
tulleen uuden perustuslain vaatimuksia. Lakiin oli tarkoitus tehdä lähinnä teknisiä muutoksia, mutta se sai
aikaan laajemman keskustelun alkoholipolitiikasta, mikä pitkitti valmistelua ja toi siihen voimakkaan
politisoituneen sävyn. (Karlsson ym., 2020, s. 2.)
Juha Sipilän hallitus tuli tunnetuksi niin kutsutuista norminpurkutalkoistaan, jotka olivat osa hallituksen
Säädösten sujuvoittaminen-kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena oli muun muassa turhien normien
purkaminen, hallinnollisen taakan keventäminen, sekä kilpailukyvyn parantaminen. (Valtioneuvosto, 2017.)
Alkoholilain kokonaisuudistus istui hyvin yhteen Sipilän hallituksen norminpurku-hankkeen kanssa, sillä
siihen sisältyi useita alkoholipoliittista byrokratiaa ja sääntelyä vähentäviä kohtia, kuten anniskelulupiin,
mainonnan rajoituksiin, sekä alkoholin valmistustapaan liittyvät kevennykset.
Aiemmin päivittäistavarakaupoissa oli saanut myydä ainoastaan käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia,
mutta uudistuksen myötä valikoimiin tulivat myös viinaa laimentamalla valmistetut juomat, niin sanotut
10

limuviinat. Enintään 500 000 litraa vuodessa tuottaville pienpanimoille sallittiin ulosmyyntioikeus, Alkojen
aukioloaikoja pidennettiin tunnilla, ja ravintoloiden anniskelubyrokratiaa helpotettiin muun muassa
sallimalla niille alkoholin ulosmyynti, sekä niin sanottujen happy hour-tarjousten mainostaminen. Eniten
huomiota herättänyt uudistus oli kuitenkin 5,5 prosenttia sisältävien alkoholijuomien myynnin salliminen
päivittäistavarakaupoissa, kun tätä ennen sallittu myytävien alkoholijuomien ylin prosenttiraja oli ollut 4,7.
Lisäksi alkoholipoliittisten kevennysten vastapainoksi alkoholiveroa korotettiin alkuvuodesta 2018
keskimäärin 10 prosenttia, painottuen lievästi muihin kuin väkeviin juomiin (Karlsson ym., 2020, s. 4).
Alkoholilain uudistuksen tavoitteena oli sovittaa yhteen alkoholin valmistukseen, myyntiin ja käyttöön
liittyviä erilaisia intressejä, sekä ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja ongelmia (HE 100/2017).
Alkoholiteollisuuden ja elinkeinoelämän edustajat pääsivät mukaan lakiuudistuksen valmisteluun, ja
alkoholielinkeinojen edunvalvojien järjestöt käyttivät tilannetta hyväkseen harrastamalla aktiivista lobbausta
omien etujensa puolesta. He saivat myös tukea ajamilleen pyrkimyksille Sipilän hallitusohjelman tavoitteesta
poistaa turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Julkisessa keskustelussa, sekä sosiaalisessa mediassa
alkoholipoliittiset rajoitukset alettiin nähdä malliesimerkkinä turhasta säätelystä, joka tulisi poistaa. Sen
sijaan tutkimustietoon pohjautuvat sosiaali- ja terveyspoliittiset argumentit rajoitusten säilyttämisen
puolesta miellettiin puolueellisiksi, toissijaisiksi tai paikkansapitämättömiksi. (Tigerstedt ym., 2018, s. 255256.)
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2017) saapui lopulta
eduskunnan täysistunnon lähetekeskusteluun 19.9.2017, johon liittyvät pöytäkirjat toimivat tämän
tutkielman aineistona ja analysoinnin kohteena. Lain keskeisimmät muutokset olivat jo aiemmin mainittu
päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan korottaminen, valmistustaparajoitusten
poisto, ravintoloiden aukioloaikojen vapauttaminen ja alkoholin ulosmyynnin mahdollistaminen kello 9-21
välillä, oman myymälän perustamisen salliminen pienpanimoille, sekä niin sanottujen happy hour-tarjousten
mainostamisrajoitusten poistaminen.
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan laatimaa mietintöä (StVM 24/2017) käsiteltiin ensimmäisessä täysistunnossa
14.12.2017. Valiokunnan mietintö erosi hallituksen esityksestä siinä, että vähittäiskaupassa myytävän
alkoholin ylin prosenttiraja haluttiin säilyttää 4,7 prosentissa ehdotetun 5,5 prosentin sijasta. Valiokunta
perusteli tätä kantaa sillä, että sen mukaan prosenttirajan korotus lisäisi alkoholin saatavuutta ja laskisi
hintoja, mikä puolestaan kasvattaisi alkoholin kokonaiskulutusta. Valiokunnan mukaan lisääntyvä alkoholin
kulutus toisi mukanaan etenevissä määrin kansanterveydellisiä ja –taloudellisia ongelmia, sekä
turvallisuuteen ja sosiaalisiin ongelmiin liittyviä haittoja. Lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunta piti
epätodennäköisenä sitä, että alkoholin kulutuksen painopiste siirtyisi kotioloista ravintoloihin, mikä oli
lakiehdotuksen yksi toivotuista lopputulemista.
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Ensimmäisessä täysistunnon käsittelyssä tehtiin lakiesityksen sisältöön sosiaali- ja terveysvaliokunnan
mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia, jotka liittyivät vähittäiskaupassa myytävän alkoholin prosenttirajaan.
Näissä ehdotuksissa puollettiin hallituksen esityksen sisällön hyväksymistä sellaisenaan. 15.12.2017
järjestettiin ensimmäinen äänestys lakiesityksen sisällöstä, jossa hallituksen esittämä korotus alkoholin
vähittäismyynnin prosenttirajaan voitti täpärästi sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön äänin 98-94.
Eduskunta oli sivuuttanut valiokunnan mietinnön mukaisen lakiesityksen sisällön, minkä johdosta
äänestyksen jälkeen esitystä käsiteltiin vielä suuressa valiokunnassa. Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan
äänestystuloksen järjestettyään vielä oman äänestyksensä asiasta (SuVM 1/2017). Eduskunnan täysistunnon
toisessa käsittelyssä 19.12.2017 hyväksyttiin lopulta alkoholilain kokonaisuudistus äänin 124-65. Alkoholilain
kokonaisuudistuksen taustaa esiteltyäni siirryn seuraavaksi menetelmäosion pariin, jossa esittelen kaksi
Jukka Törrösen teoriaa, joita hyödynnän omassa aineiston analyysissani.

2.4 Alkoholipoliittisten puhetapojen taustaa
Käytän maisterintutkielmassa toisena teoreettisena viitekehyksenä Jukka Törrösen (2000) teoriaa
alkoholipoliittisista liberalistisista maallikkopuhetavoista, sekä niihin liittyvistä identiteetin rakentamisen
aspekteista. Tämänkaltainen alkoholipoliittisten maallikkopuhetapojen tunnistaminen sopii hyvin oman
työni viitekehykseksi, sillä tutkielmani aineisto koostuu eduskunnan täysistuntopöytäkirjoista, jossa
kansanedustajat

ottavat

lähetekeskustelussa

kantaa

hallituksen

esitykseen

alkoholilain

kokonaisuudistuksesta. Poliitikot kuuluvat Törrösen mainitsemiin maallikkoryhmiin, joiden näkemys
alkoholipolitiikasta eroaa niin sanotusta asiantuntijapuheesta. Poliitikot kuuluvat myös toimijoihin, jotka ovat
tärkeässä asemassa yhteisön mielipiteenmuodostuksessa. Alkoholipoliittinen maallikkoajattelu eroaa usealla
eri tavalla asiantuntijapuheesta. Siinä missä asiantuntijapuhe, esimerkiksi alkoholitutkijoiden esittämänä, on
järjestelmällistä sekä ohjelmallista, voi maallikkoajattelu olla hyvinkin heterogeenistä. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sen olevan irrationaalista. (Törrönen, 2000, s. 20-21.)
Maallikkoajattelussa alkoholiongelmia käsiteltäessä ihmiset rakentavat identiteettiään vetämällä rajan
omien ja muiden arvojen välille, jota kutsutaan identiteetin rakentamisen alueelliseksi aspektiksi. Identiteetin
rakentamisen ajallisella aspektilla tarkoitetaan puolestaan omien arvojen yhdistämistä erilaisiin kulttuurisiin
perinteisiin, ja identiteetin rakentamisen asemoitumisaspektin avulla voidaan havainnoida sitä, miten tätä
tehdään erilaisten puhuja-asemien näkökulmasta. Alkoholipoliittiset puhetavat tulkintakehyksinä pitävät
sisällään nämä kolme identiteetin rakentamisen näkökulmaa. Niitä apunaan käyttäen puhujat voivat
luokitella alkoholin sosiokulttuurisen paikan, sekä määrittää samalla yksilön ideaalille alkoholinkäytölle
kohdentuvat vapaudet ja vastuut. (Törrönen, 2000, s. 20.)
Edellä mainitut kolme ulottuvuutta kuvaavat auttavat ymmärtämään sitä, millä tavoin puhujat tekevät
luokituksia ja erontekoja. Identiteetin rakentamisen alueellinen aspekti havainnollistaa sitä, minkälaisia
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asioita puhujat liittävät itseensä ja keihin he itseään vertaavat. Tällöin he esimerkiksi pyrkivät puheessaan
erilaisilla eronteoilla tai vertailuilla ottamaan etäisyyttä itselleen vieraaksi tai epämiellyttäväksi koettuihin
henkilöihin, ryhmiin tai käyttäytymistapoihin. He haluavat siis tehdä selväksi sen, keitä he ovat, ja keitä eivät
ole. Identiteetin rakentamisen asemoitumisaspektilla voidaan kuvata sitä, millaisen ideologian edustajina
puhujia voidaan pitää, kenen suulla he puhuvat, ja minkälaisesta asemasta käsin maailmaa katsovat.
Asemoitumisaspekti voidaan havaita puheesta keskittämällä huomio erityisesti arvoihin, asenteisiin ja
luokka-asemaan. Identiteetin rakentamisen ajallinen aspekti auttaa ymmärtämään puheen suuria
tarinalinjoja, sekä esiin nousevia kulttuurillisia malleja ja arvoja, esimerkiksi suomalaista alkoholikulttuuria,
tai alkoholipolitiikan historiaa. (Törrönen, 2001, s. 174-175.) Pyrin aineistoa analysoidessani hyödyntämään
näitä Jukka Törrösen kolmea identiteetin rakentamisen aspekteja. Nämä kolme ulottuvuutta sopivat erityisen
hyvin alkoholiaiheisen puheen tarkasteluun, sillä se sisältää väistämättä myös identiteetin rakentamista.
Pekka Sulkunen selvitti vuonna 1992 tutkimuksessaan sitä, miksi alkoholipoliittisessa maallikkoajattelussa
korostuu nimenomaan liberalistinen suuntaus, ja mitkä ovat syitä siihen, että urbaani keskiluokka on haluton
peilaamaan alkoholipolitiikkaa valtion tai yhteiskunnan näkökulmasta. Alkoholipolitiikka on heille
identiteettipolitiikkaa, jossa siihen tehtävät kiellot ja rajoitukset loukkaavat kuluttajan ja valtion välistä
”yksityissuhdetta”. Lisäksi he uskovat alkoholipolitiikan höllentämisen olevan olennainen tekijä suomalaisten
juomatapojen sivistämisessä. (Sulkunen, 1992, s. 125-127.) Sulkusen mainitsemat syyt alkoholipolitiikan
liberalistisiin suuntauksiin sopivat hyvin myös aineistostani nouseviin alkoholilain uudistuksen diskursseihin.
Alkoholipoliittisessa maallikkopuheessa, johon maallikkoryhminä lukeutuvat muun muassa joukkoviestimet,
ylemmät sosiaaliryhmät sekä poliitikot, kannatusta ovat keränneet erityisesti liberalistiset alkoholipoliittiset
vaatimukset. Tämän kehityksen myötä alkoholipoliittinen puhetapa on hiljalleen eriytynyt kahdeksi
vallitsevaksi puheavaruudeksi (Alasuutari, 1996, s. 255). Toinen osapuoli argumentoi kansanterveyden
nimissä saatavuuden rajoittamisen puolesta, kun toiset vaativat kansalaisen itsemääräämisoikeuteen
vedoten saatavuuden vapauttamista (Törrönen, 2000, s. 23).
Kansanterveydellinen

puhetapa

on

saanut

alkunsa

ja

kasvanut

tutkimusdiskursseissa,

sekä

hyvinvointivaltiollisissa instituutioissa. Sen pääargumentit nojautuvat epidemiologiseen tutkimukseen, jossa
todetaan, että alkoholin saatavuuden lisääminen johtaa myös sen kokonaiskulutuksen kasvuun, josta
puolestaan seuraa alkoholihaittojen lisääntymistä. Kansanterveydellisessä puhetavassa alkoholipolitiikkaa ei
mielletä yksinomaan yksilön asiaksi, vaan se nähdään koko yhteiskunnan perspektiivistä, jossa valtion
interventiot ja rajoittavat toimet alkoholin saatavuudessa vaikuttavat myönteisesti haittojen vähenemiseen.
(Törrönen, 2000, s. 23-24.)
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Saatavuutta rajoittavan kansanterveydellisen puhetavan kulkiessa käsi kädessä epidemiologisen
tutkimuksen, valtion ja hyvinvointivaltiollisen ajattelun kanssa, haki liberalismi paikkaansa liittoutumalla
eurooppalaisen oikeuspuheen, valtalehdistön, sekä kaupunkiväestön kanssa. Alkoholin saatavuuden
lisäämistä perusteltiin myös positiivisella vapaudella, eurooppalaisella sivistyksellä, sekä sillä, että
suomalaiset pääsisivät alkoholipolitiikan vapauttamisen myötä eroon juomisen ”myyttisistä ulottuvuuksista”.
Maallikkoajattelusta tunnistettaville liberalismin eri lajeille yhteistä ovat kielteinen suhtautuminen valtion
holhoukseen ja hyvinvointivaltiolliseen puhetapaan, markkinatalousmyönteisyys, sekä pyrkimys vapauteen.
(Törrönen, 2000, s. 24-26.) Nämä molemmat tulkintakehykset ovat kuitenkin kehittyneet suhteessa toisiinsa,
minkä vuoksi ne voi nähdä toisiinsa monimutkaisella tavalla punoutuneina ajattelutapoina, joihin ihmiset
suhtautuvat eri tavoin riippuen alkoholipolitiikan tarkastelukontekstista (Törrönen, 2000, s. 24).
Ensimmäinen Törrösen tunnistama alkoholipoliittinen liberalistinen maallikkopuhetapa on nimeltään
utopistinen liberalismi, jossa korostetaan Suomen ja muiden maiden alkoholipolitiikan eroavaisuuksia.
Utopistisessa liberalismissa ”poikkeavaksi käyttäytymiseksi määritellään itsekontrollin puute, jota valtio on
alkoholin saatavuutta rajoittamalla aikaansaanut” (Törrönen, 2000, s. 26). Tämä puhetapa keskittyy kansan
sivistysprojektin lisäksi valtalehdistön, sekä ylempien sosiaaliluokkien diskursseihin, jotka pitävät
alkoholihaittojen suurimpana syyllisenä rajoittavaa alkoholipolitiikkaa (Törrönen, 2000, s. 26).
Utopistisessa liberalismissa asemoidutaan eurooppalaiseen kasvatusperinteeseen, ja eurooppalainen
kasvatusperinne asetetaan suomalaisen alkoholipolitiikan perinteen edelle. Utopistisen liberalismin
edustajat mieltävät eurooppalaisten käyttävän alkoholia sivistyneesti ja luontevana osana aterioita sekä
normaalia arkea. Suomalaiset puolestaan kieltojen ja rajoitusten vuoksi erottavat juomisen arjesta, ja
käyttävät alkoholia takapajuisen humalahakuisesti. Utopistisessa liberalismissa korostuvat itsekontrollin
painottaminen, sekä valtiokielteisyys. (Törrönen, 2000, s. 26.)
Siinä missä utopistisen liberalismin puhetavassa ajatellaan, että valtio on alkoholipolitiikkaa rajoittamalla
saanut aikaan kansalaisissa itsekontrollin puutteena ilmenevää poikkeavaa käyttäytymistä, ekspressiivisessä
liberalismissa ongelmallisena käyttäytymisenä nähdään itsetunnon puute. Toinen alkoholipoliittinen
liberalistinen maallikkopuhetapa, eli ekspressiivinen liberalismi, osoittaa syyttävällä sormella suomalaisen
kulttuurin ”tukahduttavia piirteitä”. Kieltoihin ja rajoituksiin perustuva alkoholipolitiikka on syypää siihen,
että suomalaisten itsetunto ei ole saanut osakseen tarvittavaa yhteisöllistä tukea ja kannustusta. Tilanteen
korjaamiseen ei kuitenkaan riitä ainoastaan rajoittavan alkoholipolitiikan lakkauttaminen ja valtion
holhouksen vähentäminen, vaan on luotava edellytykset kulttuuriin, joka mahdollistaa itseilmaisun ja
vuorovaikutuksen. Ekspressiivisen liberalismin näkemyksen mukaan ihminen ei opi juomaan niinkään omaan
tahtoonsa perustuen, vaan perinteiden myötävaikutuksella. (Törrönen, 2000, s. 27.)
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Toisin kuin utopistisessa liberalismissa, ekspressiivisen liberalismin edustajat eivät täysin tyrmää valtion ja
julkisen vallan väliintuloa, sillä heidän mukaansa tarvitaan vapaiden markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan
lisäksi myös julkisten auktoriteettien apua. Ilman julkisia auktoriteetteja olisi riskinä niin sanottu negatiivisen
vapauden tila, joka voisi pahimmillaan syöstä yhteisön jäseniä ”itsetuhoiseen käyttäytymiseen” (Törrönen,
2000, s. 27.) Sen sijaan auktoriteettien tulee korvata kiellot ja rajoitukset menettelytavoilla, jotka rohkaisevat
ihmisiä rakentavaan itseilmaisuun, sekä vuorovaikutukseen muiden kanssa. Ekspressiivinen liberalismi
tavoittelee suomalaisen yhtenäiskulttuurin lujittamista kansalaisten itsetunnon parantamisen avulla.
Suomalaisten itsetunnon parantuessa myös alkoholin käyttötavat voivat hiljalleen muuttua ja kehittyä, eikä
kieltoihin ja rajoituksiin perustuvaa alkoholipolitiikkaa enää samassa määrin tarvita. Ekspressiivisessä
liberalismissa painottuu yhteisön ja vuorovaikutuksen tärkeyden korostaminen, ja siinä voi nähdä
elitistisemmän sävyn kuin utopistisessa liberalismissa. (Törrönen, 2000, s. 27.)
Kolmannen alkoholipoliittisen liberalistisen maallikkopuhetavan on Törrönen (2000, s. 28) nimennyt
kyyniseksi

liberalismiksi.

Tässä

puhetavassa

mielletään

alkoholiongelmien

johtuvan

ihmisten

eksistentiaalisista pulmista ja vaikeuksista. Kyynistä liberalismia edustavat ovat omaksuneet eksistentiaalisen
asenteen tavassaan suhtautua ympäristöönsä, ja heidän mukaansa ihmiset ovat yksin maailmassa, sekä
valitsemallaan tiellä. Ei ole olemassa moraalisesti oikeaa tai väärää, eivätkä muut ihmiset voi näin ollen
asettua tuomarin asemaan. Tämän eksistentiaalisen asennoitumisen vuoksi kyynistä liberalismia edustavien
suhtautumistapa alkoholiongelmia kohtaan on ristiriitainen: he eivät näe, että jokin ulkopuolinen osapuoli
vastaisi yksilön toiminnasta, ja sen seurauksista. Yksilöllä on halutessaan oikeus sivistymättömään
alkoholinkäyttöön. Tässä puhetavassa vapaus nähdään uhanalaisena yhteiskunnassa vallitsevien
byrokratioiden ja kollektiivisten ideologioiden vuoksi. Kyyniselle liberalismille leimallista on asioiden
kieltäminen tai niihin ironisesti suhtautuminen. Puhetavalla ei ole niin vahvaa asemaa kuin utopistisella ja
ekspressiivisellä liberalismilla. (Törrönen, 2000, s. 28.)
Liberalismi ei esiinny maallikkoajattelussa yhtenäisenä ajattelusuuntauksena, vaan puhetavat eroavat
toisistaan identiteetin rakentamisen tilallisten, ajallisten ja vuorovaikutuksellisten aspektien suhteen.
Yhteistä kaikille maallikkoajattelusta tunnistettaville liberalismin lajeille on usko yksilöllisyyteen ja
markkinatalouteen, sekä hyvinvointivaltiollisen puhetavan vastustaminen, ja pyrkimys vapauteen.
(Törrönen, 2000, s. 26.) Edellä mainitut liberalismin muodot ovat kuvastaneet 1980-luvulta lähtien yhä
enemmän uudenlaisen kansanterveysajattelun politiikkaa, jossa vastuuta omasta elämästä ja terveydestä
pyritään yhä etenevissä määrin siirtämään kansalaisille (Tigerstedt, 1999, s. 132-133). Tutkimuksia, joissa
maallikkoajattelu on pääosassa, ei juurikaan ole. Kuitenkin kysyntää tämänkaltaiselle tutkimukselle lisää
nyky-yhteiskunnan hajautuminen erilaisiin sosiaalisiin maailmoihin, jotka eroavat elämäntavoiltaan ja -
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tyyleiltään toisistaan. Asiantuntijatietoa ja maallikkotietoa tulisi käsitellä rinnakkain tasavertaisina
tietolähteinä. (Törrönen, 2000, s. 31.)
Pyrin tutkielmassani hyödyntämään edellä esiteltyjä alkoholipoliittisia liberalistisia maallikkopuhetapoja sekä
identiteetin rakentamisen aspekteja aineistosta nousevien diskurssien tunnistamisen yhteydessä. Törrösen
jaotteluun perustuvat liberalistiset maallikkopuhetavat auttavat jäsentämään aineistosta ilmeneviä
alkoholipoliittisia

diskursseja,

sekä

havainnoimaan

tarkemmin

erityisesti

liberalisointimyönteistä

keskustelua. Lisäksi nämä alkoholipoliittiset puhetavat, sekä nimeämäni diskurssit sisältävät lähtökohtaisesti
joko identiteetin rakentamisen alueellisen, ajallisen tai asemoitumisaspektin. Seuraavaksi esittelen
tutkimuskysymykset ja aineiston, sekä käyn läpi hieman tarkemmin tutkielmani lähtökohtia ja toteutusta.
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3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS
3.1 Tutkimuskysymykset
Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia puhetapoja esiintyi kansanedustajien taholta alkoholilain
kokonaisuudistuksen käsittelyn yhteydessä käydyissä puheenvuoroissa. Huomioni kiinnittyy erityisesti
yhtäältä kansanterveydellisiä ja toisaalta liberalisointimyönteisiä, eli vastakkaisia näkökulmia edustaneiden
poliitikkojen diskurssien, sekä retoristen keinojen tunnistamiseen. Lisäksi pyrin pohtimaan sitä, miten käyty
keskustelu ja siitä tunnistetut diskurssit linkittyvät alkoholipoliittisiin liberalistisiin maallikkopuhetapoihin,
sekä identiteetin rakentamisen aspekteihin. Kiinnostuksen kohteenani ovat erityisesti lainsäädäntövaltaa
käyttävien kansanedustajien näkemykset alkoholilain uudistuksen vaikutuksista, sekä se, miten he sitä
perustelevat. Erottelen aineistosta kolme sieltä paikannettavissa olevaa diskurssia, sekä niissä käytettyjä
retorisia keinoja retorisen diskurssianalyysin avulla. Analysoin aineistoa Jukka Törrösen kahden
teorianäkökulman avulla, joista toinen koskee alkoholipoliittisia liberalistisia maallikkopuhetapoja, ja toinen
identiteetin rakentamisen kolmea aspektia.
Oletukseni ennen analyysiin ryhtymistä oli, että ottaen huomioon kiivaan julkisuudessa käydyn keskustelun
alkoholilain uudistuksesta, olisivat myös eduskunnan lähetekeskustelun puheenvuorot melko jännitteisiä
sekä tunnepitoisia. Olin myös varautunut siihen, että liberalisointia korostavat äänenpainot nousisivat
kansanterveydellisiä kantoja voimakkaammin esiin. Olin kiinnostunut selvittämään, minkälaisin argumentein
kansanedustajat puolustaisivat omia mielipiteitään, ja vastaavasti torjuisivat muiden näkemyksiä.
Painottuisiko yksilön vastuu liberalistisissa äänenpainoissa huomattavasti enemmän kollektiivisen vastuun
kustannuksella, ja miten elinkeinoelämän intressit näkyisivät liberalisointimyönteisissä puheenvuoroissa?
Olin myös kiinnostunut tarkastelemaan sitä poliittista jännitettä, joka vallitsee yhteiskunnan vastuuta
painottavan kansanterveydellisen näkökulman, sekä yksilön vapautta korostavan, alkoholipolitiikan
vapauttamista kannattavan näkökulman välillä. Koska alkoholipolitiikkaan liittyvät näkemykset ovat pitkälti
myös

identiteettikysymyksiä,

halusin

lisäksi

tarkastella

alkoholilain

uudistuksesta

käytyä

eduskuntakeskustelua identiteetin hahmottamisen näkökulmasta. Näiden ajatusten pohjalta muodostuivat
seuraavat tutkimuskysymykset:

1. Minkälaisia diskursseja ja retorisia keinoja kansanterveydellisiä ja liberalisointimyönteisiä kantoja
edustaneet kansanedustajat käyttivät alkoholilain uudistuksen käsittelyn aikana?

2. Miten nämä diskurssit kytkeytyvät osaksi alkoholipoliittisia liberalistisia maallikkopuhetapoja, sekä
identiteetin rakentamisen näkökulmia?
Käytän menetelmänä laadullista diskurssianalyysia määrällisen menetelmän sijaan, sillä olen kiinnostunut
tarkastelemaan ja kuvaamaan ennen kaikkea aineistona käyttämieni eduskunnan täysistunnon pöytäkirjojen
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sisältöä. Aiheeni sopii mielestäni paremmin laadullisen tutkimuksen kohteeksi, sillä käyttämäni retorisen
diskurssianalyysin keinoin pystyn erottelemaan aineistosta nimenomaan merkityksiä ja tulkintoja.
Tarkoituksenani on keskittyä kansanedustajien argumentointiin alkoholilain lähetekeskustelun yhteydessä,
ja kun lähtökohtana on puheenvuorojen tulkinnanvarainen luonne, on laadullinen tutkimus nähdäkseni oikea
ratkaisu tutkittavan aiheen ymmärtämiseksi.

3.2 Aineistona poliittiset asiakirjat
Käytin tutkielmassa aineistona eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelun pöytäkirjoja. Lähetekeskustelu
käytiin 19.9.2017 hallituksen lakiesityksen pohjalta (HE 100/2017). Eduskunnan täysistuntojen puheenvuorot
ovat julkisia, ja pöytäkirjat helposti kenen tahansa saatavilla eduskunnan verkkosivuilta. Aineistona
käyttämäni pöytäkirjat (PTK 89/2017 vp) ovat 82 sivua pitkät ja hyvin kattavat kaikkine puheenvuorojen
yksityiskohtineen, joten koin sen itsessään riittäväksi aineistoksi. Lähetekeskustelun yhteydessä ei tehdä vielä
lain sisältöön liittyviä päätöksiä, vaan keskustelun tarkoituksena on pikemminkin argumentoida lakiesityksen
puolesta tai vastaan, minkä vuoksi se sopi myös erinomaisesti tutkielmani aineistoksi.
Seuraavaksi esittelen lyhyesti lakien säätämisen etenemisprosessia eduskunnassa, sekä sivuan poliittisille
asiakirjoille ja argumentoinnille tyypillisiä piirteitä. Jokisen ym. (2016, s. 179) mukaan siinä missä
”kielenkäyttö on toimintaa, on poliitikkojen kielenkäyttö politiikan tekoa”. Kielenkäyttö itsessään luo ja
ylläpitää valtasuhteita, mutta sillä on suuri merkitys myös niiden muuttamisessa. Analysoitava täysistunnon
lähetekeskustelu ei ole mitä hyvänsä poliitikkojen puhetta, vaan erityistä puhevaltaa omaavien henkilöiden
puhetta. Tämänkaltainen puhe edellyttää tiettyä institutionaalista asemaa, johon ovat oikeutettuja
ainoastaan eduskuntaan valitut henkilöt. Näin ollen sitä voitaisiin kutsua Jokista ym. (2016, s. 180) mukaillen
lähetekeskustelugenreksi, jossa genren käsitteellä viitataan puheen melko tarkasti määriteltyihin
reunaehtoihin, jotka säätelevät sen kulkua.
Eduskunnan tärkein tehtävä on lakien säätäminen, mikä tapahtuu täysistunnossa. Uuden lain säätäminen tai
vanhan muuttaminen tapahtuu joko hallituksen esityksestä, kansanedustajan aloitteesta, tai kansalaisten
tekemästä lainsäädäntöaloitteesta (kansalaisaloite), jonka eduskunta on velvollinen ottamaan käsittelyyn,
mikäli aloite saa vähintään 50 000 ääntä. Suurin osa laeista syntyy kuitenkin hallituksen esitysten pohjalta.
(Eduskunta.)
Lakiesityksen saapuessa eduskuntaan aloitetaan sen käsittely täysistunnossa käytävällä lähetekeskustelulla.
Tällöin ei vielä tehdä lain sisältöä koskevia päätöksiä, vaan tarkoituksena on informoida valiokuntaa.
Täysistunnon päätteeksi päätetään, mihin valiokuntaan lakiesitys lähetetään käsittelyä varten. Valiokunnan
annettua esityksestä oman mietintönsä, palaa käsittely takaisin eduskunnan täysistuntoon. Huomio keskittyy
tässä vaiheessa erityisesti valiokunnan antamaan mietintöön, ja siihen sisältyviin ehdotuksiin suhteessa
lakiesitykseen. Jatkokäsittely tapahtuu kahdessa osassa, joista ensimmäisessä päätetään lakiehdotuksen
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sisällöstä. Aluksi käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen yksityiskohtaisessa käsittelyssä lakiehdotukseen tai
ehdotuksiin tehdään mahdollisia valiokunnan mietinnöstä poikkeavia ehdotuksia. (Eduskunta.)
Lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä tarkastellaan lakiehdotuksen sisällön osalta ensimmäisessä käsittelyssä
hyväksyttyä lakitekstiä. Tällöin lakiehdotuksen sisältöön ei ole enää mahdollista vaikuttaa, vaan päätöksen
kohteena on ainoastaan lakiehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen. Tavallisen lain kohdalla
hyväksymiseen tai hylkäämiseen riittää niin sanottu yksinkertainen enemmistö annetuista äänistä. Eduskunta
voi myös hyväksyä kansanedustajien esittämiä lausumia eli kannanottoja lakiehdotuksesta, jolloin
hallitukselta edellytetään toimenpiteitä asiassa. Eduskunnan hyväksyttyä lain, laaditaan siitä eduskunnan
vastaus, joka sisältää hyväksytyn lakitekstin, sekä muut tehdyt päätöksen. Tämän jälkeen se toimitetaan
tasavallan presidentille vahvistettavaksi, ja laki julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa sen saatua lopullisen
vahvistuksensa presidentiltä. (Eduskunta.)
Poliittiselle argumentoinnille on tunnusomaista puolueellisuus, joka käy ilmi esimerkiksi kannatettavan
argumentaatioposition tiukkana puolustamisena, sekä kriittisenä suhtautumisena kilpaileviin positioihin
(Billig, 1991, s. 156-157). Argumentoinnissa puhe kohdistuu aina jollekulle, ja on siten aktiivinen prosessi
puhujan ja yleisön välillä. Yleisö koostuu niistä ihmisistä, jotka puhuja haluaa argumentoinnillaan vakuuttaa.
(Perelman, 1982, s. 14.) Yleisösuhde ohjaa puhujan argumentointia, ja sillä voidaan tarkoittaa myös muuta
yleisöä kuin fyysisesti paikalla olevia ihmisiä. Poliitikkojen ensisijainen yleisö koostuu usein oletetusta
äänestäjäkunnasta, sekä toisista poliitikoista. (Jokinen ym., 2016, s. 182.)
Argumentointi on aina kulttuurisidonnaista, ja common sense-näkemykset, eli ”kyseisen kulttuurin
itsestäänselvyyksinä pitämät asiat”, ja toisaalta niiden väliset ristiriitaisuudet tarjoavat keskustelun aiheita ja
jännitteitä (Billig, 1991, s. 20, 72). Common sense-näkemysten voidaan ajatella muotoutuneen
hegemonisista diskursseista, eli kulttuurisista itsestäänselvyyksistä, jotka ovat dominoivassa asemassa
sosiaalisen todellisuuden jäsentäjinä. Hegemonisia diskursseja vallitsee nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa
kuitenkin useampia, mikä aiheuttaa common sense-näkemysten ristiriitaisuuden. (Jokinen ym., 2016, s. 183.)
Nämä ristiriitaulottuvuudet ovat erinomainen mahdollisuus poliitikoille hyödyntää niitä omien
tarkoitusperiensä edistämiseen. He ovat usein taitavia kannattamaan puheensa eri kohdissa milloin mitäkin
ulottuvuutta riippuen siitä yleisöstä jolle puheensa suuntaavat, esimerkiksi vetoamalla erilaisiin arvoihin.
(Billig, 1996, s. 205, 214.)
Huolimatta

puheen

kontekstin

säätelemistä

reunaehdoista,

soveltuu

se

aineistona

hyvin

tutkimustarkoitukseen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden analysoida elävää poliittista kielenkäyttöä. Siirryn
seuraavaksi tarkastelemaan laadullista tutkimusta, ja menetelmänä käyttämääni retorista diskurssianalyysia,
eritellen lopuksi tarkemmin siihen liittyviä retorisia keinoja.
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3.3 Retorinen diskurssianalyysi
Olen valinnut tutkielmani menetelmäksi retorisen diskurssianalyysin, joka on yksi kvalitatiivisen eli laadullisen
tutkimuksen menetelmistä. Retorinen diskurssianalyysi soveltuu tutkielman tutkimusmenetelmäksi, koska
aineistona olevat eduskunnan täysistuntopöytäkirjat sisältävät poliittisia puheenvuoroja, joiden
tarkoituksena on vakuuttaa kuuntelijat oman argumenttinsa pätevyydestä, saaden näin ollen yleisön
sitoutumaan siihen (Jokinen ym., 2016, s. 259). Argumentoinnissa pyritään esittämään mahdollisimman
uskottavia tulkintoja sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta (Jokinen ym., 2016, s. 462).
Verrattuna kvantitatiiviseen tutkimukseen, kvalitatiivinen aineisto tarjoaa moninkertaisesti mahdollisuuksia
tulkita ja analysoida aineistoa eri näkökulmista (Alasuutari, 2011, s. 83-84). Kvalitatiivinen tutkimusprosessi
on aina jokseenkin ainutkertainen, ja edellyttää perussääntöjen luovaa soveltamista (Alasuutari, 2011, s. 23).
Alasuutari (2011, s. 31) kyseenalaistaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen vastakkainasettelun ja
kaksijakoisuuden, joka näyttäytyy esimerkiksi yliopistojen yhteiskuntatieteiden metodiopetuksessa.
Kyseinen jako vastaa hänen mukaansa huonosti todellisuutta, sillä monet yhteiset periaatteet koskevat
kaikkea tieteellistä tutkimusta, kuten tavoite pyrkiä olemaan mahdollisimman objektiivinen ja looginen.
Tutkimus pohjautuu havaintoaineistoihin subjektiivisten preferenssien tai omien arvolähtökohtien sijaan.
Laadullisessa analyysissa havainnoidaan aineistoa usein kokonaisuutena, ja analyysin sekä tulkintojen
argumentaation tulee perustua ainoastaan tarkasteltavan ilmiön syiden erittelyyn. Laadullisen analyysin
voidaan katsoa koostuvan kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta,
jotka käytännössä kytkeytyvät aina toisiinsa. (Alasuutari, 2011, s. 38-39.)
Laadullisen analyysin ensimmäisestä vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä, on mahdollista erottaa kaksi eri
osaa. Ensinnäkin aineiston tarkastelu tapahtuu poikkeuksetta tietystä teoreettis-metodologisesta
näkökulmasta. Huomio kiinnittyy tällöin ainoastaan siihen, mikä on valitun teoreettisen viitekehyksen ja
kysymyksenasettelun kannalta tärkeää, ja samalla muut näkökulmat jätetään huomiotta. Havaintojen
pelkistämisen toisen osan tarkoituksena on vähentää havaintojen määrää yhdistämällä niitä keskenään.
Tämä tavoite saavutetaan pyrkimällä löytämään havaintojen yhteinen piirre tai nimittäjä, tai vaihtoehtoisesti
hahmottelemalla sääntö, joka tältä osin kattaa poikkeuksetta koko aineiston. Eroavaisuudet eri
havaintoyksiköiden välillä ovat olennaisia laadullisessa tutkimusprosessissa, sillä ne tarjoavat kvantitatiivisen
analyysin tapaan vihjeitä siitä, mistä tietty asia tai ilmiö johtuu. Eroja on helppo löytää, mutta niiden
loputtomaan määrään paneutumalla ei ilmiöstä saa lopulta kunnolla otetta. Laadullisen analyysin toista
vaihetta, arvoituksen ratkaisemista, nimitetään usein tulosten tulkinnaksi. Tällöin aineistosta nousevien
johtolankojen ja vihjeiden pohjalta ”tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä”. Tässä yhteydessä
viitataan myös muuhun tutkimukseen ja kirjallisuuteen. (Alasuutari, 2011, s. 40-42.)
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Kvalitatiivisen aineiston tunnusmerkkejä ovat sen monitasoisuus, kompleksisuus ja ilmaisullinen rikkaus.
Kvalitatiivisen aineiston paikka tutkittavan ilmiön kokonaisuudessa tarjoaa analysointimahdollisuuksille vain
väljät kehykset. Jo pelkkä kieli itsessään muodostaa valtavan määrän informaatiota verrattuna
tilastoaineistoon. Ainoastaan tutkijan luovuus ja mielikuvitus asettavat rajat eri analyysimahdollisuuksille.
(Alasuutari, 2011, s. 84.)
Jokinen, Juhila ja Suoninen (2016, s. 17) määrittelevät diskurssianalyysin ”sellaiseksi kielenkäytön ja muun
merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista
todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä”. Kielenkäyttö voidaan nähdä paitsi tapana
kuvata maailmaa, myös rakentaa ja uusintaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa elämme. Kielenkäyttömme
on siis konstruktiivista, jolloin merkityksellistämme puheemme tai kirjoituksemme kohteet. Sosiaalisesti
jaetut merkityssysteemit ovat tiiviisti konstruktiivisuuden ytimessä kielen jäsentämistä kuvailtaessa.
Merkitykset kehittyvät suhteessa toisiinsa, sekä osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä. (Jokinen ym., 2016, s.
26-27.)
Analysoitavien aineistojen tulkinta ei ole yksiselitteistä, vaan ne ovat avoimia erilaisille tulkinnoille.
Diskurssianalyysin painopiste on itse diskurssin sijaan erityisesti siinä, miten ne realisoituvat erilaisissa
sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen ym., 2016, s. 34.) Diskurssianalyysi korostaa kontekstin merkitystä
analyysissa, jolloin tulkinta pyritään suhteuttamaan tiettyyn aikaan ja paikkaan, jossa analysoitavaa toimintaa
tarkastellaan (Jokinen ym., 2016, s. 37). Kielenkäyttö rakentaa todellisuutta, ja sen seurauksia tuottava
luonne eli funktionaalisuus on erityisen olennainen diskurssianalyysissa. Tällöin huomio kohdistetaan siihen,
mitä merkityksiä eri ilmaisuilla tuotetaan. (Jokinen ym., 2016, s. 48.)
Kielenkäyttö on luonteeltaan vaihtelevaa, moniäänistä ja ristiriitaista, ja diskurssianalyysissa huomio
kiinnitetään koko tähän sisällölliseen rikkauteen. Kieli on väline erilaisten funktioiden toteuttamiseen, jolla
tarkoitetaan kaikkia kielenkäytön mahdollisia seurauksia. (Jokinen ym., 2016, s. 51.) Merkityssysteemien, eli
diskurssien erottaminen ja rajaaminen aineistosta on osittain aina luovaa valintojen tekoa, ja edellyttää siksi
mahdollisimman yksityiskohtaista perustelemista (Jokinen ym., 2016, s. 57). Diskurssien jäsentämiseen ei
kuitenkaan ole olemassa tiettyä tekniikkaa, jota voisi analyysissa tarkasti noudattaa (Jokinen ym., 2016, s.
61). Kielenkäytön ja diskurssien avulla rakennetaan sosiaalista todellisuutta, jolloin läsnä voi olla sekä
konkreettinen vuorovaikutustaso että laaja ideologinen taso (Jokinen ym., 2016, s. 72-73).
Diskurssianalyysissa edetään tyypillisesti pienemmistä palasista kokonaisuuksiin, merkityksistä diskursseihin.
Mitä useammin tietyn diskurssin palat aineistossa toistuvat, sitä hegemonisemmasta diskurssista on usein
kyse. Jokinen ym. (2016, s. 76) määrittelyn mukaan huomio on tällöin kulttuurisissa itsestäänselvyyksissä,
”eräänlaisiksi luonnollisiksi ja kyseenalaistamattomiksi totuuksiksi muotoutuneissa diskursseissa, jotka vievät
elintilaa muilta diskursseilta”. Tapoja luoda ja uusintaa hegemonisia diskursseja voivat olla esimerkiksi
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yksinkertaistaminen, sekä konsensukseen ja kulttuurisiin konventioihin vetoaminen (Jokinen ym., 2016, s.
94).
Diskurssien käyttöön ja niiden vakiintumiseen liittyy usein vahvasti ideologisia seurauksia, minkä seurauksena
tutkimuksen tuloksena voi olla myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, sekä moraalisia ja poliittisia
johtopäätöksiä. Ideologiset seuraukset eivät kuitenkaan välttämättä ilmene tarkasteltavasta aineistosta,
vaan ne ovat ennemminkin spekulatiivisen pohdinnan tuloksia. Pohdinnassa on kyse siitä, minkälaisia asioita
käsiteltävä diskurssi kenties voisi oikeuttaa. (Jokinen ym., 2016, s. 94-94.)
Diskurssianalyysissä oletuksena on, että sama ilmiö voidaan ymmärtää monin eri tavoin, eikä siitä ole
olemassa yhtä yksiselitteistä totuutta. Tällöin pohdinnan kohteena on se, kuinka puhuja tekee
kielenkäytöllään asian ymmärrettäväksi. (Jokinen ym., 2016, s. 232.) Ihminen on aina kieltä käyttäessään
osallisena uusintamassa tai muuttamassa vallitsevaa kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta (Jokinen ym., 2016,
s. 233). Diskurssianalyysille on luonteenomaista sen vahva aineistolähtöisyys, jolloin tekstejä ja puhetta
analysoitaessa olennaista on ottaa ne tutkimuskohteiksi sellaisenaan, sisällöllisten jäsennyksien rakentuessa
vasta analyysin tuloksena (Jokinen ym., 2016, s. 250-251). Kiinnostuksen kohteena on se, miten tulkinnat eli
merkitykset muodostuvat vuorovaikutuksessa, ja näiden tulkintojen sosiaalisesti rakentunut luonne.
Tutkimustulokset riippuvat tutkijasta, ja niiden nähdään olevan ”mahdollisimman hyvin perusteltuja
kontekstisidonnaisia tulkintoja”. (Jokinen ym., 2016, s. 258.)
Valitsemassani analyysimenetelmässä diskurssianalyysissa on retorinen painotus, koska retoristen keinojen
käyttö on tyypillistä poliittisessa puheessa, kun puheella halutaan vakuuttaa kuulijat esitetyn
todellisuuskuvan paikkansapitävyydestä. Retoriikantutkimuksen avulla pyritään paljastamaan se konteksti,
jossa puhuja tai kirjoittaja itsensä esittää, ja mistä asemasta käsin. Olennaista on myös pohtia, kenelle teksti
tai puhe on osoitettu, mitä argumentoidaan, ja onko se perusteltua. Retoriikan analyysin ytimessä on käsitys
siitä, että teksti tai puhe ilmenee aina tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Siinä tarkastellaan niitä keinoja,
joilla puhuja pyrkii vaikuttamaan kuulijoihinsa, sekä puhujan ja kuulijoiden välisen suhteen heijastumista
argumentaatioon. (Alasuutari, 2011, s. 157.) Retoriikassa huomio kiinnittyy ennen kaikkea analysoitavan
aineiston muotoseikkoihin sekä yleisösuhteen tarkasteluun, kun taas diskurssianalyysissa ne nähdään
laajemmin osana kulttuuristen merkitysten tuottamista ja ihmisten välistä vuorovaikutusta (Jokinen ym.,
2016, s. 261).
Retoriikasta voidaan erottaa kaksi puolta, poetiikka ja argumentaatio. Poetiikassa tutkitaan käytettyjä
käsitteitä, erotteluja ja niiden taustalla olevia kielikuvia, kun taas argumentaation tutkimuksen yhteydessä
huomio kiinnittyy niihin strategioihin, joilla kohdeyleisö halutaan vakuuttaa. Tämä niin kutsuttu
yleisökonstruktio on usein löydettävissä tekstistä tai puheesta. Esimerkiksi silloin, kun puhe osoitetaan
jollekin tietylle ryhmälle, voi puhuja vedota sen intresseihin, kun taas laajemmassa kontekstissa on puheen
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kohteena tietyn erityisryhmän sijaan universaaliyleisö. Tällöin myös vakuuttamisen keinot vaihtelevat sen
mukaan, minkälaisilla argumenteilla voidaan vedota kulttuurissa hyväksyttyinä pidettyihin perusteluihin.
Poliitikkojen puheiden analysointiin sopii Michael Billigin (1991) argumentaatioposition käsite. Käsitteen
avulla voidaan esitettyjä argumentteja, mielipiteitä ja asenteita tulkita tilannesidonnaiseksi asennoitumiseksi
julkiseen keskusteluun, jossa erilaiset positiot kilpailevat keskenään. Retoriset keinot puolestaan liittyvät
niihin kielenkäytön keinoihin, joiden avulla puhuja pyrkii vakuuttamaan kuulijansa kannattamistaan
argumentaatiopositioista. Tavoitteena on saada tietty argumentaatiopositio näyttämään muiden silmissä
houkuttelevalta, käyttäen apuna ennen kaikkea suostuttelua ja vakuuttamista. (Billig, 1991, s. 93-95.)
Retoriikan tutkimisella pyritään havainnollistamaan, miten kielellisten valintojen ja käytäntöjen avulla
tuotetaan todellisuutta, rajataan ratkaisuvaihtoehtoja ja rakennetaan sitoutumista määriteltyihin
ajatusmalleihin. Retoriikan analyysissa korostuu merkitysten tilannesidonnaisuus, sekä tilanteiden ja
interaktion tärkeys. (Alasuutari, 2011, s. 157.) Perelmanin (1996, s. 181) sanoin, kaikki diskurssi, joka ei
tavoittele yleispätevyyttä, kuuluu retoriikan alueeseen - “heti kun viestintä pyrkii vaikuttamaan yhteen tai
useampaan henkilöön, suuntaamaan ajattelua, herättämään tai tyynnyttämään tunteita tai ohjaamaan
tunteita, se sijoittuu retoriikan alueelle”.
Kun analysoidaan tekstejä tai puhetta retorisesta näkökulmasta, keskitetään huomio siihen, millaisia retorisia
keinoja on käytetty: erilaisia suostuttelun ja vakuuttelun keinoja käyttämällä pyritään vakuuttamaan lukija
tai kuulija esitetyn argumentin uskottavuudesta tai kannattavuudesta. Diskurssianalyysin yhteydessä voidaan
hyödyntää retorisia keinoja esimerkiksi tarkastelemalla, ”miten erilaisia selontekoja tuotetaan ja
perustellaan, kuinka tekoja ja asioita kategorisoidaan ja oikeutetaan tai miten tuotetut kuvaukset saadaan
näyttämään kyseenalaistamattomilta itsestäänselvyyksiltä, faktoilta” (Jokinen ym., 2016, s. 260-261).
Huomio kiinnittyy ennen kaikkea yleisösuhteen tarkasteluun ja lausumien muotoiluun (Jokinen ym., 2016, s.
260-261). Kun tarkastellaan puheen tai tekstin retorisuutta, etsitään keinoja, joilla tiettyjä merkityksiä
korostetaan tai pidetään muita parempina. Tietynlaisella kielenkäytöllä pyritään vakuuttamaan ja
suostuttelemaan jokin kohderyhmä omalle puolelleen. (Jokinen ym., 2016, s. 291.)
Lähtökohtana retorisessa analyysissa on ”todellisuuden tulkinnallisen luonteen korostaminen” (Jokinen ym.,
2016, s. 338). Myös puhuja-yleisösuhde näyttelee suurta roolia argumentoinnissa. Puhe tai teksti on usein
suunnattu tietylle kohderyhmälle, ja yleisö pyritään sitouttamaan argumentteihin vakuuttavan retoriikan
avulla. (Jokinen ym., 2016, s. 340.) Argumentaation uskottavuutta voidaan parantaa keskittämällä retoriset
keinot joko väitteen esittäjään, tai esitettyihin argumentteihin (Jokinen ym., 2016, s. 344). Jonathan Potterin
(1996, s. 107) mukaan retoriseen argumentaatioon voidaan soveltaa sodan metaforaa erotellen toisistaan
puolustavan ja hyökkäävän retoriikan. Hyökkäävän retoriikan tavoitteena on vasta-argumentin
23

horjuttaminen, kun taas puolustavassa retoriikassa pyritään vahvistamaan omaa asemaa, jotta sitä ei
päästäisi heikentämään (Potter, 1996, s. 107).
Retoristen keinojen kirjoon lukeutuu omista intresseistä etäännyttäminen. Tämän keinon avulla lisätään
vakuuttavuutta etäännyttämällä argumentin esittäjän omia intressejä varsinaisesta väitteestä, esimerkiksi
asuntoviranomaisen

pyrkiessä

lisäämään

puheensa

vakuuttavuutta

vetoamalla

omakohtaiseen

kokemukseensa asunnottomista ihmisistä. Yleisön vakuuttaminen on sitä vaikeampaa, mitä enemmän
argumentin esittäjän ajatellaan puoltavan omaa tai jonkin tietyn tahon asiaa. Toisaalta luottamusta voi
herättää myös se, mikäli myöntää rehdisti omat intressinsä, ja osoittaa näin toiminnallaan läpinäkyvyyttä.
Puhujakategorioilla oikeuttaminen on retorinen keino, jolla viitataan tilanteeseen, jossa joihinkin
puhujakategorioihin sijoitetaan oikeus tietynlaiseen tietoon ja tietämykseen, esimerkiksi professorin tai
lääkärin kategoria, tai vastaavasti lapsen, alkoholistin tai muistisairaan kategoriat. Arvostetun statuksen
omaavan henkilön on helpompi olla vakuuttava puheessaan tai kirjoituksessaan. Puhuja tai kirjoittaja voi
myös kategorisoida itseään lukuisin eri tavoin, käyttäen eri kategorioita päällekkäin tai vuorotellen.
Käytettyjen kategorioiden avulla voidaan myös päätellä mihin yleisöön argumentin esittäjä haluaa
identifioitua, ja mikä on se yleisö, johon hän pyrkii ensisijaisesti vetoamaan. (Jokinen ym., 2016, s. 344-347.)
Liittoutumisasteen säätely tarkoittaa retorista keinoa, jonka avulla voidaan ilmaista joko sitoutumista tai
etäännyttämistä. Tällöin voidaan tarkastella puhujan tai kirjoittajan liittoutumisen astetta hänen
esittämäänsä argumenttiin. Etäännyttämistä esitetyistä argumenteista näkee paljon esimerkiksi
haastattelujen yhteydessä, jolloin puhuja voi muotoilla asiansa niin, että hän välttää selitysvelvolliseksi
joutumisen. (Jokinen ym., 2016, s. 348-350.) Uskottavuutta omalle argumentille voidaan lisätä käyttämällä
hyväksi konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistamista. Tällöin puhe tai kirjoitus ei kuulosta enää
sen esittäjän omalta mielipiteeltä, vaan se voidaan esimerkiksi suoria lainauksia tai ”me-retoriikkaa”
käyttämällä esittää muiden hyväksymänä asiana. Entistä tehokkaampi tästä keinosta tulee, mikäli muut
samoin ajattelevat tahot ovat asemaltaan arvovaltaisia. (Jokinen ym., 2016, s. 350.)
Edellä kuvatut retoriset keinot liittyvät argumentin esittäjään. Retorisia keinoja voidaan kuitenkin hyödyntää
myös silloin, kun tarkoituksena on saada asiat näyttämään puhujista ja tulkinnoista riippumattomilta
tosiasioilta (Jokinen ym., 2016, s. 351). Erityisesti poliittisessa puheessa monet asiat esitetään ikävinä
tosiasioina, jotka tulee vain hyväksyä. Tätä voidaan korostaa käyttämällä tietynlaisia muotoiluja, jotka
ilmaisevat varmuutta tai vaihtoehdottomuutta, kuten täytyy, on pakko pitää, varmasti, ehdottomasti,
epäilemättä, tietysti, ilman muuta ja totta kai. Tämänkaltaista vaihtoehdottomuuspuhetta voidaan tuottaa
esimerkiksi passiivimuotoa käyttämällä, jolloin toimijuus lauseessa katoaa, kun aktiivinen tekijä puuttuu.
(Jokinen ym., 2016, s. 352-353.)
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Yksi käytetyimmistä retorisista keinoista on kategorisointi. Luomme koko ajan kategorioita puhuessamme
asioista, tapahtumista ja ihmisistä, ja annamme niille tiettyjä ominaisuuksia. Esimerkkinä kategorisoinnista
Jokinen ja kumppanit (2016, s. 354) käyttävät nimitystä ekoterroristi, jota käytetään eläinaktivisteista heidän
toimiaan kritisoivissa kannanotoissa, kun taas eläinaktivistien toimintaa oikeuttavissa ja puoltavissa
lausunnoissa heitä kutsutaan usein eläinten suojelijoiksi. Kategorioita käytetään usein toiminnan
oikeuttamiseen tai kritisointiin erityisesti mediassa ja poliittisessa argumentoinnissa. Kategorisointi syntyy
ihmisten välisessä kanssakäymisessä, kun todellisuutta tuotetaan erilaisin keinoin, ja paketoidaan erilaisiin
paketteihin, joita sitten yritetään myydä muille (Jokinen ym., 2016, s. 342).
Eräs usein käytetty retorinen keino on yksityiskohdilla ja kertomuksilla vakuuttaminen. Tapahtumista voidaan
tuottaa autenttinen ja todentuntuinen vaikutelma yksityiskohtaisen ja narratiivisen kuvauksen avulla, jonka
pohjalta kuulijat tekevät oman tulkintansa asiasta. Tällaista keinoa voidaan käyttää esimerkiksi
oikeudenkäynnin yhteydessä, jolloin on tarkoituksenmukaisempaa rakentaa yksityiskohtaisen kertomuksen
avulla tietynlainen kuva asiasta, kuin esimerkiksi syyttää vastapuolta suoraan negatiivisilla kategorioilla.
(Jokinen ym., 2016, s. 356-357.)
Muita yleisesti käytettyjä retorisia keinoja on esimerkiksi numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen.
Tällöin asiat tai ilmiöt esitetään numeerisessa muodossa huolimatta siitä, että laadullisia asioita on
suhteellisuutensa vuoksi hankala typistää pelkiksi numeroiksi. Kun argumentti esitetään mitattavissa olevana
asiana, saadaan helposti luotua illuusio yksiselitteisestä ja ristiriidattomasta tiedosta. Ei-numeerisessa, eli
sanallisessa määrällistämisessä hyödynnetään usein ääri-ilmaisujen käyttöä, kuten ei yhtään, ei yksikään,
kaikki ja jokainen. Numeerisessa argumentoinnissa usein jätetään huomiotta kvantifiointiin liittyvä
tulkinnallisuus pyrittäessä esittämään asiat kiistattomina tosiasioina. (Jokinen ym., 2016, s. 358-359.)
Metaforien käyttö sekä ääri-ilmaisujen käyttäminen ovat retorisia keinoja, joiden avulla voidaan vahvistaa
niitä ominaisuuksia, joita tiettyyn asiaan halutaan liittää. Metaforien käyttö on retorisesti tehokasta
erityisesti siksi, että ne voivat luoda halutun kaltaisia mielleyhtymiä ilman pitkällistä argumentaatiota. Ääriilmaisuja käyttämällä on mahdollista painottaa niitä ominaisuuksia, joita kuvattavana olevaan asiaan
halutaan yhdistettävän. Ääri-ilmaisujen käyttämisestä hyviä esimerkkejä ovat sellaiset ilmaisut kuin ei
koskaan, ei todellakaan, täysin, ikuisesti, täydellisesti, ei mitään. (Jokinen ym., 2016, s. 360-363.)
Muita retorisia keinoja, jotka liittyvät vakuuttavuuden lisäämiseen, ovat muun muassa kolmen lista,
kontrasti, toisto ja vasta-argumentilta suojautuminen. Kolmen lista antaa ymmärtää, että jokin tietty toiminta
on säännönmukaista, ja sillä voidaan antaa asiasta riittävä näyttö. Kontrastipareja käyttämällä voidaan
puolestaan esittää kannattamansa asia positiivisessa valossa, kun taas sen vastakohta tai vaihtoehto on
täynnä negatiivisia merkityksiä. Toistoa retorisena ja vaikuttamisen keinona esiintyy erityisesti mainoksissa,
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ja sen avulla voidaan omaksua jokin tietty muotoilu oman argumentaation tueksi. Vasta-argumentilta
suojautuminen on melko yleinen retorinen keino, jolla pyritään varautumaan oman väitteen puolustamiseen
vastaväitteeltä. Tällöin viedään ikään kuin pohja toiselta osapuolelta kyseisen argumentin käyttämiseen, ja
turvataan oma selusta esimerkiksi kasvojen menetykseltä. (Jokinen ym., 2016, s. 364-367.)
Edellä on käsitelty lähinnä puolustavan retoriikan keinoja, joilla pyritään vahvistamaan omaa argumentointia
ja saamaan se näyttämään vakuuttavalta. Hyökkäävä retoriikka puolestaan pyrkii esittämään vastapuolen ja
tämän argumentoinnin epäedullisessa valossa käyttäen pitkälti samoja keinoja kuin puolustava retoriikka,
mutta päinvastaisin pyrkimyksin. Yksi pääasiallisista hyökkäävän retoriikan keinoista on ironian käyttö, jolla
pyritään esittämään vastaväite naurettavana tai epäuskottavana. Puolustavaa ja hyökkäävää retoriikkaa
käytetään usein samanaikaisesti, eikä niitä siten pidä ajatella suoraan toistensa vastakohtina. (Jokinen ym.,
2016, s. 367-368.) Kaiken diskurssianalyysin, mukaan lukien retorisen analyysin, lähtökohtana on korostaa
todellisuuden tulkinnanvaraista luonnetta. Olennaista on, että analyysin tavoitteena ei ole tulkita asian
olemusta sellaisenaan, vaan sen argumentointia (Billig, 1996, s. 138). Sen avulla voimme laajentaa
ymmärrystämme siitä, miten monin eri tavoin kielenkäyttö luo sosiaalista todellisuuttamme (Jokinen ym.,
2016, s. 368).
Seuraavaksi etenen edellä mainittuja menetelmiä hyödyntäen diskurssien esittelyyn, ja viimeiseksi käyn läpi
niistä ilmeneviä retorisia keinoja. Pyrin analyyttisen diskurssianalyysin mukaisesti pysyttelemään
mahdollisimman aineistolähtöisenä, eli suhtautumaan avoimesti aineistoon ja sieltä löytyviin tuloksiin.
Aineistosta ei tehdä etukäteen oletuksia, vaan vasta analyysin jälkeen asetutaan tietylle kannalle. (Jokinen
ym., 2016, s. 301.) Tärkeää on muistaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tehdä diskurssianalyysia.
Analyysi keskittyy argumentointiin, yhtäältä niiden kehittelyyn, sekä toisaalta argumentointiin ”ihmisten
välisenä kommunikaationa” (Billig, 1987, s. 44). Argumentaation ytimessä on oman aseman puolustaminen,
sekä samanaikaisesti vastapuolen aseman kritisointi ja heidän argumenttiensa heikentäminen (Jokinen ym.,
2016, s. 339).

4 ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN DISKURSSIT
Aineistosta identifioimani diskurssit ilmentävät sitä, miten alkoholilain kokonaisuudistuksesta eduskunnan
täysistuntopöytäkirjoissa puhutaan. Käyn analyysiosiossa läpi jokaisen diskurssin oman alaotsikkonsa alla, ja
siteeraan aineistoa analyysin ymmärrettävyyden helpottamiseksi. Diskurssit eivät ole keskenään kilpailevia,
vaan toisiaan tukevia tulkintoja samasta aiheesta. Keskityn analyysissa tarkastelemaan Jukka Törrösen
teoriaa alkoholipoliittisista liberalistisista maallikkopuhetavoista ja identiteetin rakentamisen aspekteista.
Lisäksi tarkastelen retoristen keinojen käyttöä tunnistamieni diskurssien yhteydessä.
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4.1 Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottava diskurssi
Eduskunnan täysistuntokeskustelun pöytäkirjoista paikantamassani norminpurkua ja kulttuurista muutosta
painottavassa diskurssissa korostetaan alkoholilain kokonaisuudistuksen tärkeyttä niin sanotun norminpurun
näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan yhtä Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista, jossa norminpurun eli
säädösten sujuvoittamisen tavoitteena oli helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä
keventämällä ja uudistamalla. Tällä haluttiin tukea Suomen kasvua, vahvistaa kilpailukykyä ja edistää
digitalisaatiota (Valtioneuvosto, 2015). Lisäksi diskurssissa tuodaan esiin suomalaisessa yhteiskunnassa
erityisesti nuorten parissa tapahtunut kulttuurinen muutos, eli alkoholinkäytön vähenemisen trendi, jolla
puolustetaan

alkoholipolitiikan

vapauttamiseen

tähtäävää

lakia.

Tähän

diskurssiin

liitetyissä

puheenvuoroissa kannatetaan alkoholilain kokonaisuudistusta, ja perustellaan sitä argumenteilla, jotka
liittyvät edellä mainittuihin teemoihin.
Norminpurun positiiviset puolet tuovat esiin myös muut kuin hallituspuolueiden edustajat, ja erityisesti
byrokratian vähenemistä kiitellään laajasti ja pidetään tervetulleena muutoksena. Byrokratian vähenemisellä
tarkoitetaan alkoholilain yhteydessä etenkin ravintolaelinkeinon toiminnan helpottamista monella eri tapaa,
kuten ravintoloiden aukiolosääntelyn kumoamista, lupabyrokratian, anniskelun ja mainonnan helpottamista,
sekä pienpanimoiden suoramyynnin mahdollistamista. Byrokratian vähenemisen pitämistä lakiesityksen
myönteisenä puolena yhdistää siis kansanedustajia puoluekannasta riippumatta, kuten seuraavasta
esimerkistä käy ilmi.
”Laki on yleisesti ottaen hyvä ja tarpeellinen. Lakiesitys sisältää paljon tarpeellista
normienpurkua, esimerkkinä tässä juuri ministeri Saarikon mainitsema ravintolan kankeiden
anniskeluoikeuksien keventäminen ja erityisesti pienpanimoiden suoramyynnin helpottaminen.
Sipilän hallitus on sitoutunut turhan byrokratian purkamiseen.”
Hannakaisa Heikkinen (kesk)
Alla oleva vihreiden Outi Alanko-Kahiluodon puheenvuoro on hyvä esimerkki siitä, miten myös
oppositiopuolueiden edustajat suhtautuvat myönteisesti lakiesityksen tavoitteeseen vähentää turhaa
byrokratiaa.

Hän hyödyntää puheenvuorossaan retorisista keinoista konsensuksella tai asiantuntijan

lausunnolla vahvistamista vetoamalla suomalaisten tutkijoiden lausuntoihin oman argumenttinsa
uskottavuuden lisäämiseksi.
”Hyvää tässä hallituksen odotetussa alkoholilakiesityksessä on byrokratian väheneminen,
samoin kuin se, että pienpanimoiden mahdollisuus ulosmyyntiin helpottuu. Sen sijaan yhdyn
kyllä ministeri Saarikon toiveeseen siitä, että tätäkin lakiesitystä päätettäessä otettaisiin
tutkimustieto huomioon. Ja kyllä suomalaiset tutkijat ovat laajalti tuoneet esille sen, että tämä
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esitys tulee lisäämään alkoholinkulutusta, ja kun lisätään alkoholinkulutusta, niin se tarkoittaa
myöskin sitä, että alkoholin haitat, alkoholiongelmat ja niiden kustannukset yhteiskunnalle
tulevat lisääntymään.
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)

Se lakiuudistukseen liittyvä seikka, missä mielipiteet kansanedustajien keskuudessa sen sijaan eriävät liittyy
päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin ylimpään prosenttirajaan, jota haluttiin korottaa 4,8
prosentista 5,5 prosenttiin. Tästä esityksestä järjestettiin myöhemmin äänestys, jossa kansanedustajat saivat
äänestää omantuntonsa mukaan, ja joka lopulta hyväksyttiin luvuin 124-65. Muissa äänestyksissä
hallituspuolueiden edustajia sitoi ryhmäkuri. Tätä lakiesityksen kohtaa puolustetaan useaan otteeseen
argumenteilla, jotka kytkeytyvät enemmän tämän diskurssin toiseen osaan, eli kulttuuriseen muutokseen.
Kulttuurisella muutoksella tarkoitetaan tässä diskurssissa sitä, että alkoholilain uudistusta ja erityisesti
kaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan nostoa perustellaan esimerkiksi aiemmin mainitulla nuorten
alkoholinkäytön vähenemisellä, ihmisiin luottamisella ja maailman muuttumisella, sekä tavoitteella ”siirtyä
kohti eurooppalaisempaa kulttuuria”. Lisäksi puhutaan kansan viisastumisesta, eli diskurssissa halutaan
osoittaa, että alkoholipolitiikan höllentämisen myötä päättäjät osoittavat luottamuksensa kansaan, ja
siirtävät vastuun heille itselleen. Näin ollen kyseisen diskurssin olisi voinut nimetä myös vaikkapa yksilöön
luottamisen tai yksilön vastuun diskurssiksi. Kaksi alla olevaa puheenvuoroa ilmentää hyvin tätä diskurssin
puolta:
”Mutta en halua, että juutumme tähän prosenttikeskusteluun, vaan haluan sanoa, että
suomalaisten nuorten juomakulttuuri on muuttunut. Euroopassa me olemme ihan kärkeä siinä,
miten meillä on nuoria täysin raittiina: joka neljäs 15—16-vuotias on raitis. Emmekö me usko
siihen, että aikuisten juomakulttuuria voidaan muuttaa?”
Sari Sarkomaa (kok)
”Mutta, puhemies, se, mitä toivoisin lisää jatkossa, olisi kyllä se, että me saisimme Suomeen
luotua aidon eurooppalaisen ravintolakulttuurin. Nythän se on sentyyppistä, että vankkojen
pohjien jälkeen tuossa puolenyön kieppeillä tullaan yökerhoon suoraan kotoa, ja palveluala,
ravintola-ala, monesti siitä kärsii.”
Tuomo Puumala (kesk)
Edellä mainituissa puheenvuoroissa käy hyvin ilmi kulttuurista muutosta painottava diskurssi
kansanedustajien painottaessa suomalaisten juomakulttuurin muutosta, sekä haikaillessa eurooppalaisten
juomatapojen perään. Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottava diskurssi yhdistyykin erityisesti
tältä osin vahvasti utopistiseen liberalismiin, joka on yksi kolmesta Jukka Törrösen tunnistamasta
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alkoholipoliittisesta liberalistisesta puhetavasta. Nimeämälläni norminpurkua ja kulttuurista muutosta
painottavalla diskurssilla, sekä utopistisella liberalismilla on paljon yhteisiä piirteitä etenkin siinä, että
molemmissa korostetaan Suomen ja muiden maiden alkoholipolitiikan eroavaisuuksia. Utopistisessa
liberalismissa ihannoidaan eurooppalaista alkoholikulttuuria, ja ollaan vakuuttuneita siitä, että samanlainen
kulttuuri rantautuisi myös Suomeen, mikäli vain rajoittavasta alkoholipolitiikasta luovuttaisiin.
Kokoomuksen Sari Sarkomaa ja keskustan Tuomo Puumala vetoavat molemmat edellä olevissa
puheenvuoroissaan suomalaisen juomakulttuurin muutokseen, mikä on yksi tämän diskurssin
ominaispiirteistä. Tähän diskurssiin voidaan soveltaa myös Jukka Törrösen identiteetin rakentamisen ajallista
aspektia, joka hahmottuu hyvin näistä puheenvuoroista. Ajallinen ulottuvuus auttaa havaitsemaan puheesta
kulttuurisia ja historiallisia tarinalinjoja. Puheessa korostuu toiveikkuus siitä, miten nuorten raittiuden
lisääntyminen voisi vaikuttaa koko suomalaisen alkoholikulttuurin muuttumiseen sivistyneempään suuntaan.
Vapauttamalla alkoholipolitiikkaa ja siihen liittyvää byrokratiaa voitaisiin Suomeen luoda ”aito
eurooppalainen ravintolakulttuuri”. Tämä nähdään jonkinlaisena ihanteena, huolimatta siitä, että sitä ei sen
tarkemmin määritellä. Puhujat pyrkivät rakentamaan identiteettiään ajallisen ulottuvuuden tasolla
ilmaisemalla olevansa osa kulttuurista muutosta kohti sivistynyttä eurooppalaista alkoholikulttuuria.
Diskurssissa osana norminpurkua korostetaan myös niin sanotusta holhousmentaliteetista luopumista, jota
kuvastavat kaksi seuraavaa puheenvuoroa.
”Edustajaehdokkailta kysyttiin, että miten suhtaudut siihen, onko alkoholipolitiikka
liberaalimpaa vai ei, ja itse ilmoitin, että olen sen puolella, ettemme holhoisi ihmisiä niin
paljon.”
Leena Meri (ps)
”Omantunnonvapauteni puitteissa uskon, että me emme ole enää tällaisen vahvan
holhoamisen tarpeessa: kieltolaista, viinakorteista ja alkoholitarkastajista on aika jättänyt.”
Simon Elo (si)
”Isossa kuvassa tämä kaikki kuitenkin liittyy siihen, että aikaisemmin ei ehkä ole liiemmin
luotettu sen enempää yrittäjiin kuin kansalaisiinkaan, vaan on sen vanhan, aina suomalaisessa
keskustelussa esiin pompahtavan kieltolain hengessä pyritty säätelemään kaikkea mahdollista.
Tämän kaiken valvonta ei myöskään ole ollut erityisen yksinkertaista, yksiselitteistä tai edes
yhdenmukaista. Maailma on kuitenkin muuttunut, ja tämä näkyy nyt uudelleen kirjoitetussa
alkoholilaissa.”
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk)
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Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavassa diskurssissa voi utopistisen liberalismin lisäksi nähdä
yhtäläisyyksiä myös toisen alkoholipoliittisen liberalistisen maallikkopuhetavan, ekspressiivisen liberalismin
kanssa. Keskustan Annika Saarikko argumentoi yllä olevassa puheenvuorossaan kaiken mahdollisen
säätelyssä olleen kyse luottamuksen puutteesta, ja hänen mukaansa alkoholilaki tarvitsee uudistamista siksi,
että maailma on muuttunut. Ekspressiivisessä liberalismissa painotetaan nimenomaan luottamusta, sekä
suomalaisen yhtenäiskulttuurin lujittamista kansalaisten itsetunnon parantamisen avulla. Ekspressiivisessä
liberalismissa korostetaan myös maailman muuttumista, sillä kyseisessä puhetavassa mielletään alkoholin
käyttötapojen voivan hiljalleen muuttua ja kehittyä ympäröivän maailman positiivisen muutoksen myötä.
Tällöin kieltoihin ja rajoituksiin perustuvaa alkoholipolitiikkaa ei myöskään enää samassa määrin tarvittaisi.
Keskustan Annika Saarikko toteaa myös maailman muuttuneen, mikä näkyy uudessa alkoholilaissa. Hän
asemoi itsensä siis vahvasti identiteetin rakentamisen ajallisen ulottuvuuden piiriin asettamalla vastakkain
historian, jossa on ”kieltolain hengessä pyritty säätelemään kaikkea mahdollista” ja uuden, muuttuneen
maailman, jonka myötä myös alkoholipolitiikka on murroksessa. Perussuomalaisten Leena Meri puolestaan
sanoo puheenvuorossaan olevansa sen puolella ”ettemme holhoisi ihmisiä niin paljon”. Identiteetin
rakentamisen näkökulmasta kyseessä on alueellinen ulottuvuus, jolloin puhuja pyrkii tekemään selväksi sen,
millä puolella oikein on. Identiteetin rakentamisen alueellinen aspekti havainnollistaa sitä, miten erilaisilla
eronteoilla ja vertailuilla pyritään joko samaistumaan johonkin tai erottautumaan jostain. Ollessaan sen
puolella, ettemme holhoisi ihmisiä niin paljon, voi samalla osoittaa olevansa itse liberaali, vapautta
kunnioittava kansalainen. Tämä niin sanottu me ja muut-jaottelu on yksi keskeinen identiteetin rakentamisen
elementti maallikoiden alkoholipuhetta tarkasteltaessa. Seuraavasta Stefan Wallinin puheenvuorosta voi
erottaa

sekä

identiteetin

rakentamisen

ajallisen

ulottuvuuden,

että

utopistisen

liberalistisen

maallikkopuhetavan:
”Arvoisa puhemies! Alkoholihan on historiallisesti hyvinkin vaikea, jopa suorastaan
traumaattinen asia täällä Suomessa. Sen haittavaikutuksia ei sovi millään kieltää tai edes
vähätellä. Mutta sopii myöskin samalla kysyä, olemmeko vuosien varrella, vuosikymmenten
aikana, itse tehneet tästä asiasta näin vaikean. Olemme mystifioineet alkoholia ja sen
saatavuutta ja tehneet siitä sellaisen kielletyn hedelmän, jota on niin vaikea tavoitella mutta
sitten niin ihana saada käsiinsä.”
Stefan Wallin (r)
Identiteetin rakentamisen ajallista aspektia tai ulottuvuutta Wallin käyttää maalaillessaan kuvaa alkoholista
historiallisesti vaikeana, jopa traumaattisena asiana, jonka mystifioinnista nyt kärsimme. Alkoholikulttuurin
muutosta kuvaavan tarinalinjan avulla Wallin määrittää identiteettiään sanoutumalla irti arvojensa
mukaisista traditioista. Hänen käyttämänsä alkoholipoliittisen maallikkopuhetavan voi helposti tulkita
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utopistiseksi liberalismiksi. Utopistisessa liberalismissa nähdään, että itsekontrollin puute alkoholinkäytössä
johtuu valtion alkoholin saatavuuden rajoittamisesta. Wallin puhuu alkoholin ja sen saatavuuden
mystifioimisesta ja näkee sen niin sanottuna kiellettynä hedelmänä, jota myös utopistisessa liberalismissa
korostetaan. Kielletyllä hedelmällä tarkoitetaan vertauskuvallisesti jotain kiellettyä, mutta samaan aikaan
houkuttelevaa mielitekoa. Alkoholi nähdään tässä vertauskuvassa kiellettynä hedelmänä, jonka vetovoima
vain lisääntyy suhteessa rajoitustoimien tiukentamiseen. ”Vai olemmeko me suomalaiset jotenkin
geneettisesti kykenemättömiä suhtautumaan normaalisti alkoholiin tai tuomittuja tämmöiseen elinkautiseen
epämukavuuteen alkoholin suhteen? Enpä nyt usko” hän toteaa puheenvuoronsa lopuksi, vastaten itse
omaan retoriseen kysymykseensä. Wallin käyttää hyväkseen liioittelua ja kärjistämistä, sekä
liittoutumisasteen säätelyä puhuessaan tuttavallisesti ”meistä”, tarkoittaen sitä, että hän on sitoutunut
esittämäänsä väitteeseen. Myös kokoomuksen Sari Sarkomaa käyttää alla olevassa puheessaan hyväksi niin
sanottua me-retoriikkaa:
”Me tarvitsemme uusia keinoja, joilla me voimme kitkeä alkoholihaittoja ja joilla voimme
edistää vastuullista alkoholinkäyttöä, kun vanhat keinot eivät ole tepsineet. Senhän myöskin
tutkimukset osoittavat, että me tarvitsemme myös uusia keinoja. Siksi kannatan monia tämän
lakiesityksen muutoksia, koska ne ovat mahdollisuus muuttaa suomalaista alkoholikulttuuria.
Me onnistuimme nuorten osalta — miksemme myöskin aikuisten osalta? Esimerkiksi Alkon
aukioloaikoja lisätään: kello yhdeksään saavat Alkot olla auki. Minkä takia? Sen takia, että
haluamme edistää illalliskulttuuria, että haetaan se viinapullo sieltä Alkosta. Eli voidaan
myöskin ajatella, että vapauttamalla alkoholikulttuuri muuttuu.”
Sari Sarkomaa (kok)
Sari Sarkomaan puheenvuoro on helppo sijoittaa norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavan
diskurssin piiriin hänen korostaessaan suomalaisen alkoholikulttuurin muuttamista, sekä illalliskulttuurin
edistämistä. Retorisista keinoista hän käyttää hyväkseen esimerkiksi toistoa puhumalla useaan otteeseen
uusien keinojen tarvitsemisesta. Toisto on retorinen keino, jonka avulla voidaan omaksua jokin tietty
muotoilu oman argumentaation tueksi. Lisäksi Sarkomaa hyödyntää vasta-argumentilta suojautumista, jolla
pyritään varautumaan oman väitteen puolustamiseen vastaväitteeltä, jolloin voi viedä ikään kuin pohjan
toisen osapuolen mahdollisilta syytöksiltä. (Jokinen ym., 2016, s. 364.) Hän myöntää heti aluksi, että uudet
keinot ovat tarpeen alkoholihaittojen vähentämiseksi ja vastuullisen alkoholinkäytön edistämiseksi, minkä
myös tutkimukset ovat osoittaneet. Näin tehdessään hän pystyy vetoamaan siihen, että on huomioinut
asiasta myös tämän puolen, minkä vuoksi häntä on vaikeampi haastaa vasta-argumenteilla.
Sarkomaan puhe voidaan asemoida osaksi ekspressiivistä liberalismia, sekä identiteetin rakentamisen
ajallista aspektia. Hän kertoo kannattavansa alkoholilain uudistusta, koska siihen kuuluvat muutokset ovat
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hänen mukaansa ”mahdollisuus muuttaa suomalaista alkoholikulttuuria”. Esimerkkinä tästä hän mainitsee
Alkon aukioloaikojen pidentämisen, jonka avulla ”edistetään illalliskulttuuria”. Ekspressiivisen liberalismin
edustajat korostavat yhteisön ja vuorovaikutuksen tärkeyttä kieltojen ja rajoitusten sijaan, minkä
seurauksena alkoholin käyttötavat voivat ajan kanssa muuttua. Viittaukset alkoholikulttuurin muuttamiseen
ja illalliskulttuurin edistämiseen voidaan myös yhdistää identiteetin rakentamisen ajalliseen aspektiin, jossa
halutaan vetää rajoja omien ja muiden arvojen välille kytkemällä puheen eronteot suomalaisen
alkoholikulttuurin muutokseen. Seuraavaksi siirryn käsittelemään toista diskurssia, jonka olen nimennyt
kansanterveydellisiä riskejä painottavaksi diskurssiksi.

4.2 Kansanterveydellisiä riskejä painottava diskurssi
Eduskunnan täysistuntopöytäkirjoista on paikannettavissa kansanterveydellisiä riskejä painottava diskurssi,
jossa korostetaan alkoholilain kokonaisuudistuksen, ja erityisesti päivittäistavarakaupoissa myytävän
alkoholin prosenttirajan korottamisen riskejä kansanterveydelle. Osassa tämän diskurssin piiriin kuuluvista
puheenvuoroista saatetaan hyväksyä lakiesitys esimerkiksi sen byrokratiaa vähentävien kohtien osalta,
mutta vahvemman alkoholin kaupoissa myymisen salliminen on monille liikaa. Osalle kansanedustajista on
tärkeää myöskin se, ettei Alkon monopoliasemaa horjuteta. Lain alkoholihaittoja korostavaa näkökulmaa
edustavat tässä diskurssissa etenkin oppositiopuolueiden edustajat, mutta yksittäisiä soraääniä
prosenttirajan nostosta kuuluu myös hallituspuolueiden edustajien suusta. Alla olevat keskustan Pekka
Puskan ja ruotsalaisen kansanpuolueen Veronica Rehn-Kiven puheenvuorot kuvastavat hyvin sitä
vastustusta, jonka alkoholijuomien prosenttirajan nosto eduskuntakeskustelussa kohtasi:
”Alkoholilainsäädäntömme on todella hyvä uusia ja modernisoida ja vähentää byrokratiaa. -Tämä prosenttiasia, josta nyt varmaan eniten keskustellaan, on, kuten ministeri sanoi, terveysja yhteiskuntapoliittisesti ylivoimaisesti tärkein ja haitallinen asia, kuten hyvin laaja
lausuntokierros osoitti, ja se tulee tässä salissa torjua.”
Pekka Puska (kesk)
”--On itsestään selvää, että Suomessa, missä yli puolet alkoholin saannista tulee oluen
juonnista, prosenttirajan nosto lisää alkoholin kokonaiskulutusta. Suurimmassa riskiryhmässä
ovat keski-ikäiset miehet, ja limuviinojen — pinkin värisine etiketteineen — tuominen
ruokakauppoihin ja kioskeihin on taas iso houkutus nuorille naisille. THL, Lääkäriliitto,
Ehkäisevä päihdetyö ja muut tahot ovat yhdellä suulla todenneet, että tämä vääjäämättä lisää
alkoholin kokonaiskulutusta ja terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Kun muualla Euroopassa
alkoholin myynnin rajoja kiristetään, Suomessa tehdään päinvastoin. Haluaako hallitus ottaa
tällaisen vastuun? Oletteko miettineet asiaa ihan loppuun?”
Veronica Rehn-Kivi (r)
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Rkp:n kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi käyttää puheenvuorossaan hyökkäävää retoriikkaa, joka on
kohdistettu hallituspuolueisiin. Hän esittää useita niin sanottuja retorisia kysymyksiä, joihin ei odota
vastausta, mutta jotka ovat omiaan lisäämään hänen argumentointinsa vakuuttavuutta. Hän käyttää paljon
muotoiluja, jotka ilmaisevat varmuutta tai vaihtoehdottomuutta, kuten itsestään selvää ja vääjäämättä.
Lisäksi hän vetoaa useisiin arvovaltaisiin auktoriteetteihin puheensa tueksi, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin
laitokseen (THL), Lääkäriliittoon ja Ehkäisevään päihdetyöhön, saaden näin ollen oman argumenttinsa
kuulostamaan yleisesti hyväksytyltä asialta.
Diskurssissa painotetaan sitä, miten kaupassa myytävän alkoholin vahvuuden nostaminen 4,8 prosentista 5,5
prosenttiin vaikuttaa alkoholin kokonaiskulutukseen, mikä puolestaan lisää alkoholihaittoja pitkällä
tähtäimellä. Lisäksi niin sanottujen ”limuviinojen” myynnin sallimisen, jolla tarkoitetaan alkoholin
valmistustaparajoitteesta luopumista, pelätään vetoavan nuoriin, jolloin käänne nuorten alkoholinkäytössä
olisi omiaan muuttumaan laskusuuntaisesta nousujohteiseksi. Jos limuviinat tulevat helposti saataviksi
pelätään ”humalahakuisen juomisen lisääntymistä”. Prosenttiasian sanotaan olevan ”terveys- ja
yhteiskuntapoliittisesti ehdottomasti tärkein ja haitallinen asia”.
Yksi kansanterveydellisiä riskejä painottavan diskurssin keskeisimpiä argumentteja on vedota
tutkimustietoon, sekä asiantuntijalausuntoihin. Aiemmin sivutun saatavuusteorian mukaan alkoholin
saatavuuden lisääminen kasvattaa alkoholinkulutusta, ja sitä myöten alkoholihaittoja, mistä taas koituu
lisäkustannuksia yhteiskunnalle, sekä sosiaalisten ongelmien kasvua. Puheenvuoroissa hallitukselta kysytään
useaan otteeseen syytä siihen, miksi se on päätöksenteossaan sivuuttanut tutkitun tiedon merkityksen ja
vedotaan olemassa olevaan tutkimustietoon, kuten alla olevassa vasemmistoliiton Li Anderssonin ja
kokoomuksen Pertti Salolaisen puheissa.
”Olemme siinä mielessä päättäjinä onnekkaassa tilanteessa, että alkoholi on asia, jota on
tutkittu hyvin paljon Suomessa. Voimme siis jättää tällaiset epämääräiset argumentit siitä,
mikä puolue luottaa ihmiseen ja mikä puolue ei, omaan arvoonsa ja sen sijaan peilata tätä
hallituksen esitystä siihen tutkittuun tietoon, mikä on olemassa alkoholipolitiikan vaikutuksista.
Ja kun sitä tekee, kannanmuodostus ei ole lainkaan vaikeaa. Kuten tässä on moneen otteeseen
todettu, monet näistä norminpurkuun liittyvistä esityksistä ovat täysin perusteltuja ja
kannatettavia elinkeinopoliittisesta näkökulmasta. Mutta sen sijaan vahvempien juomien
siirtäminen ruokakauppoihin ei sitä ole. Se lisää kokonaiskulutusta johtuen siitä, että hinta
alenee ja saatavuus paranee, ja kokonaiskulutuksen kasvun myötä myöskin alkoholista
koituvat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat kasvavat.”
Li Andersson (vas)
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”Se on varsin hyvä ja pätevä esitys ja tarpeen vaatima, ajan vaatima. Mutta tältä osin
ihmettelen, miksi eduskunta, joka yleensä uskoo asiantuntijoita, ei nyt usko, kun asiantuntijat
ovat yksimielisiä.”
Pertti Salolainen (kok)
Lisäksi hallituksen katsotaan sisällyttäneen lakiesitykseen tämän paljon keskustelua herättäneen kohdan
alkoholin prosenttirajan nostosta ainoastaan elinkeinoelämän voimakkaan lobbauksen seurauksena.
Tämänkaltaisella puhetavalla halutaan diskurssissa tuoda esille sitä, että hallitus ei välitä kansanterveydestä,
vaan on poliittisten lehmänkauppojen vietävänä. Tämä näkyy esimerkiksi puheenvuorossa, jossa lakipakettia
pidetään muuten pätevästi valmisteltuna lukuun ottamatta ”alkoholiprosentin korottamista ja limuviinoja
koskevaa pykälää, joka tuli ohi valmistelun poliittisen ohjauksen seurauksena”. Kielenkäytöllä ilmennetään
voimakasta vastakkainasettelua, puhutaan esimerkiksi voittajista ja häviäjistä lakiehdotuksen yhteydessä,
”hallitus on valitettavasti tässä asiassa nyt puolensa valinnut, ja häviäjänä tulee valitettavasti olemaan
kansanterveys”. Lisäksi vedotaan tunteita herättäviin aiheisiin, kuten lasten etuun keskustan Aila Paloniemen
tavoin alla olevassa puheenvuorossa:
”Haluan muistuttaa vielä, että meillä syntyy yli tuhat FAS-lasta vuodessa, kun äiti raskauden
aikana juo liikaa. Nämä FAS-lapset kärsivät ongelmistaan ja vammoistaan koko elämänsä. Siksi
en mitenkään voi kannattaa nimenomaan vahvojen oluiden ja juomasekoitusten myynnin
sallimista

päivittäistavarakaupoissa.

En

mitenkään

voi

sitä

kansanterveyden

ja

lastensuojelunkaan näkökulmasta hyväksyä.”
Aila Paloniemi (kesk)
Edellä olevassa puheessa mainituilla FAS-lapsilla tarkoitetaan sikiön alkoholioireyhtymää, joka johtuu äidin
raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä, ja josta aiheutuu keskushermoston, sekä muiden elinten vakavia ja
pysyviä toimintahäiriöitä. Keskustan Aila Paloniemen puheenvuoro on helppo identifioida osaksi
kansanterveydellisiä riskejä painottavaa diskurssia. Hän vastustaa jyrkästi ruokakaupoissa myytävien
alkoholijuomien prosenttirajan korotusta vedoten kansanterveyteen, sekä lasten ja lastensuojelun etuun.
Paloniemi hyödyntää puheessaan retorisista keinoista etenkin toistoa ja ääri-ilmaisujen käyttämistä
puhuessaan useaan otteeseen siitä, miten hän ei mitenkään voi kannattaa tai hyväksyä nykyistä vahvempien
alkoholijuomien myynnin sallimista päivittäistavarakaupoissa. Ääri-ilmaisuja käyttämällä voidaan painottaa
niitä ominaisuuksia, joita kuvattavana olevaan asiaan halutaan yhdistettävän, kun taas toiston avulla
pystytään liittämään jokin tietty muotoilu oman argumentaation tueksi. (Jokinen ym., 2016, s. 362-364.)
Identiteetin rakentamisen asemoitumisaspektissa on kyse eronteoista, joiden avulla puhuja ilmaisee
asemoitumistaan käsiteltävään asiaan. Ilmaistu puhuja-asema auttaa tekemään selväksi sen, ketä puhuja
edustaa ja millaisen ideologian edustajana häntä voidaan pitää. Paloniemen voi puheessaan tulkita haluavan
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ilmaista olevansa vastuuntuntoinen poliitikko, joka asettaa alkoholiongelmaisten vanhempien lapset,
kansanterveyden ja lastensuojelun alkoholipolitiikan liberalisoinnin edelle. Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto
korostaa puheessaan olevansa valmis tarvittaessa muuttamaan mieltään saadessaan parempaa tietoa käsillä
olevasta asiasta:
”--Mutta itse olen sitä mieltä, että jos kansanedustaja jostakin asiasta saa vahvaa
asiantuntijoiden välittämää tietoa eri näkökulmista parhailta asiantuntijoilta, silloin
vastuullinen päättäjä voi muuttaa mieltään suhteessa edeltävään, ja niin on myös tehtävä. En
ymmärrä itse sitä, että te pyyhitte pöydältä asiantuntijoiden näkemykset ettekä ota niitä
huomioon, kun teillä on selkeät laskelmat siitä, että lakiesityksestä, sen kokonaisuudesta, ei ole
kansantaloudelle hyötyä, varsinkin jos katsotaan sitä, että te olette valmiita tuomaan entistä
vahvemmat juomat kauppoihin ja myöskin tuomaan limuviinat. Lukekaa oman lakiesityksenne
perusteluteksti ja miettikää, voitteko todella ottaa vastuun tästä lakiesityksestä. Ette voi!”
Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)
Alanko-Kahiluoto kyseenalaistaa puheessaan alkoholilain uudistuksen hyödyt vedoten asiantuntijoiden
näkemyksiin, mikä on yksi kansanterveydellisiä riskejä painottavan diskurssin ominaispiirteistä. AlankoKahiluodon puheenvuoron retoriset keinot ovat keskittyneet pitkälti hyökkäävän retoriikan keinoin
horjuttamaan vasta-argumentteja hänen puhuessaan siitä, kuinka ”vastuullinen päättäjä” muuttaa mieltään,
ja miten vastapuoli ”ei ota huomioon” vastapuolen näkemyksiä, vaan suorastaan ”pyyhkii ne pöydältä”.
Lopuksi hän vielä kysyy, voiko vastapuoli, eli oletettavasti hallitus, jolle hän sanansa osoittaa, ”todella ottaa
vastuun” lakiesityksestä, vastaten kysymykseen heti perään itse kieltävästi. Omista intresseistä
etäännyttämistä hän käyttää antaessaan ymmärtää, että on itse muuttanut ”mieltään suhteessa edeltävään”
kuultuaan asiantuntijoita lakiuudistukseen liittyen. Tästä päästäänkin toiseen retoriseen keinoon, nimittäin
konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistamiseen, joka Alanko-Kahiluodon puheesta on helppo
löytää. Tätä retorista keinoa käyttämällä puhe ei kuulosta enää niinkään sen esittäjän omalta mielipiteeltä,
vaan se voidaan esittää muiden hyväksymänä asiana. Tämä keino on myös sitä tehokkaampi, mitä
arvovaltaisempia muut samalla tavoin ajattelevat tahot ovat asemaltaan, kuten tässä tapauksessa ”parhaat
asiantuntijat” Alanko-Kahiluodon sanoin.
Outi Alanko-Kahiluoto käyttää puheessaan myös metaforia, kuten ”pyyhkiä pöydältä asiantuntijoiden
näkemykset”, sekä hyödyntää niin sanottua vaihtoehdottomuuspuhetta, jonka tarkoituksena on saada asiat
näyttämään puhujista ja tulkinnoista riippumattomilta tosiasioilta. Tätä korostetaan puheessa käyttämällä
tietynlaisia muotoiluja, jotka ilmaisevat vaihtoehdottomuutta, kuten ”niin on myös tehtävä”. AlankoKahiluodon puheesta voi havaita identiteettiin liittyviä jaotteluja ”meidän ja muiden” välillä, jolloin on
luontevaa liittää se osaksi identiteetin rakentamisen alueellista aspektia. Alueellisen aspektin yksi elementti
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on myös se, kuka puhuja on tai haluaa olla, ja keistä hän pyrkii erottautumaan. Alanko-Kahiluoto identifioituu
”vastuulliseksi päättäjäksi”, joka luottaa asiantuntijoiden näkemyksiin alkoholilain uudistuksesta.
Vastakkainasettelun toisessa päässä ovat vastuuttomat hallituspuolueiden jäsenet, jotka vähät välittävät
asiantuntijoiden näkemyksistä. Keskustan Hannakaisa Heikkinen pyrkii myös puheessaan vetoamaan
tunteisiin puhumalla esimerkiksi siitä, miten alkoholistin lapsella ei ole enää varaa valita:
”Tästä yksilönvapaudesta vielä se, että alkoholin suurkuluttajalla ja alkoholistilla ei ole enää
varaa valita: tuo sairaus on vienyt kyvyn siihen omaan harkintaan, ja alkoholistin lapsella ei
ole enää varaa valita. Ja hienosti edustaja Pekonen totesi, että vahvempi kestää sen, minkä
heikompi vaatii. Siksi meitä suoraselkäisiä päättäjiä tarvitaan.”
Hannakaisa Heikkinen (kesk)
Hannakaisa Heikkisen voi ajatella rakentavan identiteettiään alueellisen aspektin avulla erityisesti
puhuessaan ”meistä suoraselkäisistä päättäjistä”. Identiteetin rakentamisen alueellisessa aspektissa
havainnollistetaan sitä, minkälaisia asioita puhujat liittävät itseensä, ja miten he pyrkivät esimerkiksi
vertailuilla tai eronteoilla ottamaan etäisyyttä muihin henkilöihin, ryhmiin tai käyttäytymistapoihin. Me ja
muut-jaottelu on keskeinen identiteetin rakentamisen osa, joka nousee usein esiin tarkasteltaessa
maallikoiden puhetta ja käsityksiä alkoholinkäytöstä (Hellman & Katainen, 2015, s. 14). Heikkisen
identifioituessa ”suoraselkäiseksi päättäjäksi” ja heikompien puolustajaksi, haluaa hän tehdä selväksi
olevansa päättäjänä rehti, vilpitön ja uskollinen arvoilleen. Näin ollen hän voi myös pyrkiä erottautumaan
muista omaa etuaan tavoittelevista, epärehellisistä poliitikoista, mikä olisi ”me ja muut”-ajattelun vastakohta
sille, mihin hän haluaa puheessaan itsensä asemoida. Kutsumalla itseään suoraselkäiseksi päättäjäksi käyttää
Heikkinen retorisena keinona puhujakategorioilla oikeuttamista. Käytetyn puhujakategorian avulla voidaan
päätellä, mihin yleisöön argumentin esittäjä haluaa identifioitua, ja keihin hän pyrkii vetoamaan (Jokinen ym.,
2016, s. 346). Kuten edellä tuli sivuttua, on Heikkisen tarkoituksena kenties samaistua heikompien
puolustajaksi, ja vedota samanmielisten yleisöön. Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen asemoituu alla
olevassa puheenvuorossa vahvasti kansanterveyden ja heikoimmassa asemassa olevien puolustajaksi:

”Alkoholilakia ei ole alun perinkään tehty meitä kohtuukäyttäjiä varten vaan suojelemaan
ylipäätänsä kansanterveyttä, suojelemaan heikoimmassa asemassa olevaa. Minä näen, että
meidän alkoholilaki on myös tämmöinen solidaarisuusosoitus siitä, että me pidämme
heikommassa asemassa olevasta huolta, ja sen takia pidän ehdottomasti tärkeänä sitä, että
tätä alkoholiprosenttirajaa ei nosteta.”
Aino-Kaisa Pekonen (vas)
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Pekosen puheenvuoro on hyvä esimerkki kansanterveydellisiä riskejä painottavasta diskurssista, sillä hän
vastustaa jyrkästi päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin ylimmän prosenttirajan nostamista, ja
painottaa kansanterveyden suojelemista heikoimpien ehdoilla. Siinä voi myös havaita piirteitä identiteetin
rakentamisen asemoitumisaspektista, sillä puheenvuorosta ilmenee hyvin, millaisen ideologian edustajana
puhujaa voidaan pitää, ja minkälaisesta asemasta käsin hän maailmaa katsoo. Identiteetin rakentamisen
asemoitumisaspekti voidaan havaita puheesta myös kiinnittämällä huomio erityisesti arvoihin, asenteisiin ja
luokka-asemaan. Kuten keskustan Hannakaisa Heikkinen, myös Aino-Kaisa Pekonen asemoituu
kansanterveyden ja heikoimmassa asemassa olevien suojelijaksi. Hänen puheestaan voidaan tulkita
esimerkiksi solidaarisuuden olevan hänelle tärkeä arvo hänen painottaessaan vakavaa suhtautumistaan
alkoholihaittojen mahdolliseen kasvuun lakiuudistuksen myötä. Seuraavaksi siirryn viimeisen diskurssin
pariin, jonka olen nimennyt elinkeinomyönteisyyden diskurssiksi.

4.3 Elinkeinomyönteisyyden diskurssi
Elinkeinomyönteisyyden diskurssi sisältää puheenvuoroja, jotka puoltavat alkoholilain uudistusta elinkeinoja markkinamyönteisiin kantoihin vedoten. Alkoholilain uudistusta pidetään tärkeänä teollisuuden ja
työllisyyden näkökulmasta, jota havainnollistetaan erilaisilla esimerkeillä. Tämä diskurssi ja norminpurkua ja
kulttuurista muutosta painottava diskurssi ovat osittain yhteen kietoutuneita, sillä niissä esiintyvät
puheenvuorot kannattavat lakiuudistusta kokonaisuudessaan, samoin kuin alkoholipolitiikan yleistä
vapauttamista, vaikkakin eri painotuksin ja argumentein. Diskurssissa vedotaan useaan otteeseen
kotimaiseen tuotantoon ja työllisyyteen, sekä ”Viron viinarallin” hillitsemiseen. Useissa tämän diskurssin
puheenvuoroista identifioidutaan myös vahvasti kotimaisten pienpanimoiden aseman parantajiksi. Alla oleva
kokoomuksen Sinuhe Wallinheimon puheenvuoro on hyvä esimerkki elinkeinomyönteisyyden diskurssista:

”Eniten tästä uudistuksesta, sääntelyn purkamisen puolelta, hyötyy ravintola-ala. Heidän
pitkäaikaiset toiveensa, kuten ministeri sanoi, on otettu hyvin huomioon uudistuksessa. Myös
pienpanimoiden säätelyä kevennetään ja elinkeinomahdollisuuksia parannetaan. Myös kauppa
hyötyisi uudistuksesta, varsinkin maaseudulla nuo sadat ja sadat pikkukaupat, jotka voisivat
jatkossa myydä hieman monipuolisempia tuotteita ja lisätä näin kannattavuuttaan.
Kansantalouden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota valtiontalouteen. Viron viinaralli
vähenisi tämän uudistuksen myötä. Suomi menettää nykyään rajakaupan takia arvioiden
mukaan yli 160 miljoonaa verotuloja joka ikinen vuosi. Suomalaiset ostavat alkoholia
ulkomailta

vuosittain

yli

300

miljoonalla.

kierrossakin. Näistä syistä kannatan uudistusta.”
Sinuhe Wallinheimo (kok)
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Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavan diskurssin puheenvuoroissa tuotiin esiin byrokratian
karsimista ravintolaelinkeinon eduksi. Myös tässä diskurssissa mainitaan ravintolaelinkeino lakiuudistusta
puoltavana tekijänä, mutta byrokratian vähentämisen sijasta korostetaan alkoholin myynnin painottumista
ravintoloihin. Tämän nähdään olevan hyödyllistä sekä ravintoloitsijan, että turvallisuuden näkökulmasta, kun
alkoholinkäyttö tapahtuu valvotummissa olosuhteissa. Tähän argumenttiin liittyen esiintyy väittelyjä ja
ristiriitaa lain puolustajien ja vastustajien välillä. Lakia vastustavissa puheenvuoroissa haastetaan tätä
argumenttia korostamalla sitä, että kulutus saattaisikin siirtyä pois ravintoloista, kun alkoholin saatavuutta
päivittäistavarakaupoissa helpotetaan, mikä kumoaisi positiiviset työllisyyslaskelmat.
Diskurssin yksi ydinargumentti on alueellisen tasa-arvon korostaminen: kun kaupoissa myytävän alkoholin
sallittua prosenttirajaa nostetaan, se mahdollistaa erilaisten tuotteiden myymisen laajemmalla skaalalla,
mikä puolestaan monipuolistaa kaukana lähimmästä Alkosta sijaitsevien haja-asutusalueiden kauppojen
juomavalikoimaa. Alla olevista vasemmistoliiton Markus Mustajärven ja keskustan Olavi Ala-Nissilän puheista
ilmenee hyvin alueellisen tasa-arvon korostaminen:
”On aivan eri asia se, jos asuu sillä tapaa, että Alko on saman talon kivijalassa, kuin että se on
sadan kilometrin päässä omasta asuinpaikasta. Pienille kyläkaupoille, paikallisille asiakkaille ja
esimerkiksi turisteille on äärimmäisen tärkeää se, mitä näissä maaseutujen vähittäiskaupoissa
voidaan myydä, mitä on tarjonta, mikä on valikoima, ja se on iso kysymys myös sille paikalliselle
pienelle kauppiaalle.”
Markus Mustajärvi (vas)
”Myöskin tästä: Kun eduskunnasta kävelee viisi kilometriä Kallioon, niin siinä on viisi Alkoa
matkan varrella. Että kyllä tämän alkoholin saatavuudenkin pitää olla jossain suhteessa
ihmisten asuinpaikkaan nähden.”
Olavi Ala-Nissilä (kesk)
Diskurssin argumenteissa esiintyy puhe ”tavallisista kuluttajista”, jotka hyötyvät uudistuksesta ja
elinkeinoelämän tarpeiden paremmasta huomioimisesta. Elinkeino- ja markkinamyönteisyyspuhe tässä
diskurssissa kulkee käsi kädessä tyypillisesti liberalismiin liitettyjen käsitteiden kanssa, esimerkiksi yksilön- ja
valinnanvapaudesta puhuttaessa. Alkoholilain uudistuksen läpimenon seurauksena ”valinnanvapaus
valikoimien suhteen paranee, hinnat halpenevat, ja rahaa jää enemmän muuhun käyttöön”. Seuraava sitaatti
perussuomalaisten Ritva Elomaan puheenvuorosta on asiasta hyvä esimerkki:
”--Vastuullisuus tulee siitä, että viinit ja väkevät saavat jäädä Alkon myyntiin edelleen, mutta
vähän vahvempi olut ja lonkero voivat olla kauppojen hyllyillä tulevaisuudessakin. Pienet
kaupat hyötyvät. Ja tässä lakiesityksessä pitää myös huomioida työllisyys, ravintolat,
pienpanimot, matkailuala, niiden tulevaisuus. Mutta kysyisin kuitenkin ministeri Saarikolta:
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Valistustyötä pitäisi tehdä ihan alusta lähtien. Kuinka hallitus aikoo tehostaa alkoholinkäyttöön
liittyen valistustyötä?”
Ritva Elomaa (ps)
Ritva Elomaa asemoituu selkeästi osaksi nimeämääni elinkeinomyönteisyyden diskurssia korostamalla
pienten kauppojen hyötymistä lakiuudistuksesta, sekä sitä, että esityksessä ”pitää” myös huomioida
työllisyys, ravintolat, pienpanimot ja matkailuala. ”Pitää” ja ”täytyä” ovat esimerkkejä verbeistä, joita
käytetään usein niin sanotun vaihtoehdottomuuspuheen tai vääjäämättömyysretoriikan yhteydessä.
Elomaan puheenvuoron voi luokitella kuuluvaksi ekspressiivisen liberalismin maallikkopuhetapaan.
Huolimatta hänen elinkeinomyönteisestä sanomastaan, on puheessa viitteitä myös kaksijakoisesta
suhtautumisesta alkoholilain uudistukseen. Alkoholipoliittisista liberalistisista maallikkopuhetavoista toisin
kuin utopistisessa liberalismissa, ekspressiivisen liberalismin edustajat eivät täysin tyrmää valtion ja julkisen
vallan väliintuloa alkoholikysymyksissä. Puhetavassa painottuu kieltojen ja rajoitusten korvaaminen
menettelytavoilla, joissa korostuu yhteisön ja vuorovaikutuksen tärkeys. (Törrönen, 2000, s. 27.) Tällöin
alkoholin käyttötavat voisivat hiljalleen muuttua ja kehittyä, eikä rajoituksiin perustuvaa alkoholipolitiikkaa
enää samassa määrin tarvittaisi.
Elomaa kyselee puheenvuorossaan valistustyön perään, ja vaatii hallitusta antamaan asiasta selonteon, sekä
tuo esiin lakiuudistuksen vastuullisuutta. Tämä kertoo siitä, että hän kokee kuitenkin jotain tarvetta valtion
väliintulolle alkoholinkäyttöön liittyen, jos ei muuten, niin ainakin valistustyöstä huolehtimalla.
Kansanedustaja Elomaan huomion kiinnittäminen alkoholilain vastuullisuuteen voisi myös ajatella
kuvastavan identiteetin rakentamisen asemoitumisaspektia. Asemoitumisaspekti liittyy siihen, kenen suulla
hän puhuu, mitä arvoja edustaa, ja minkälaisesta asemasta käsin maailmaa katsoo. Elomaa haluaa rakentaa
itsestään

käsitystä

alkoholikasvatuksesta

vastuuntuntoisena
ja

-valistuksesta,

poliitikkona

ja

huolimatta

siitä,

ilmaista
että

kantavansa
kannattaa

huolta

riittävästä

alkoholilainsäädännön

vapauttamista. Seuraavaksi havainnollistan elinkeinomyönteisyyden diskurssia perussuomalaisten Jukka
Mäkelän ja kokoomuksen Jukka Kopran puheenvuorojen avulla.
”Esityksessä on paljon hyvää mutta myös hieman huonoa elikkä se, kuinka se alkoholiprosentin
vähittäiskaupan nosto pääsikin vähän vesittymään. Nythän tilanne on se, että panimoiden
suoramyyntioikeus on hyvä asia, mutta harmillista, etteivät ne panimot saaneet kaikille
tuotteilleen jakelukanavaa vähittäiskauppoihin, koska hallituksen esitys nostaisi tätä
prosenttia vain 5,5:een eikä 8,5:een, kuten olisi hyvin voitu tehdä. Mitä tulee tähän
vastuullisuuteen, kuulisin mielelläni selityksen siitä, mitä eroa on sillä, saako sen vahvemman
alkoholin kaupasta vai kenties kaupan märässä päässä olevasta Alkosta. Mihin se vastuullisuus
siinä suorastaan materialisoituu, onko siinä seinässä välissä kenties joku kastepiste?
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Jani Mäkelä (ps)
”Tavalliset kuluttajat hyötyvät eniten, koska saatavilla oleva valikoima laajenee ja
kustannukset alenevat. Myös kotimainen juomavalmistus, kauppa, ravintola-ala, kuljetusala,
erityisesti alkutuotanto ja matkailu saavat lisää toiminnan mahdollisuuksia sekä edellytyksiä
kasvaa ja työllistää. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta. Verotuotot kasvavat näin sekä suoraan
että välillisesti, kun verovuoto Viroon toivottavasti vähenee ja toisaalta kotimaisten
jakelukanavien kautta tuleva verokertymä kasvaa. – Muutokset parantaisivat muutenkin
ravintola-alan työllistämiskykyä ja loisivat alalle uusia työpaikkoja. Suomessakin on nyt
todellakin aika siirtyä kohti eurooppalaisia tapoja.”
Jukka Kopra (kok)
Molemmissa puheissa alkoholilain uudistusta puolletaan teollisuuden ja työllisyyden näkökulmista käsin. Jani
Mäkelä mainitsee kotimaisten pienpanimoiden aseman parantamisen, mikä on yleinen argumentti
kyseisessä diskurssissa, samoin kuin Jukka Kopran korostama Viron verovuodon väheneminen ja tavallisten
kuluttajien hyötyminen. Jani Mäkelä käyttää retorisena keinona ironiaa kysellessään vastuullisuuteen liittyen
selitystä sille, mitä eroa on sillä, saako vahvemman alkoholin kaupasta vai Alkosta, ”mihin se vastuullisuus
siinä suorastaan materialisoituu, onko siinä seinässä välissä kenties joku kastepiste?” Ironian käyttö on yksi
pääasiallisista hyökkäävän retoriikan keinoista, jolla pyritään esittämään vastapuolen argumentti
naurettavana tai epäuskottavana. Jukka Kopra puolestaan hyödyntää ääri-ilmaisujen käyttöä viljellessään
puheessaan esimerkiksi sellaisia sanoja kuin ”eniten”, ”erittäin” ja ”todellakin”.
Kyynisellä liberalismilla alkoholipoliittisena liberalistisena maallikkopuhetapana ei ole niin vahvaa asemaa
kuin utopistisella ja ekspressiivisellä liberalismilla, mikä näkyy myös siinä, etten itsekään ole eduskunnan
täysistuntopöytäkirjoista sitä eri diskursseista havainnut. Jani Mäkelän puheenvuoro tekee tähän
poikkeuksen, sillä asemoisin sen osaksi kyynisen liberalismin maallikkopuhetapaa. Kyynisen liberalismin
suhtautuminen alkoholiin on ristiriitainen, eivätkä kyseisen puhetavan edustajat näe, että jokin ulkopuolinen
taho vastaisi yksilön toiminnasta, ja sen seurauksista. Yksilöllä on halutessaan oikeus sivistymättömään
alkoholinkäyttöön, eikä muiden ihmisten pidä toimia tuomareina asiassa. Kyynisessä liberalismissa ajatellaan
vapautta uhanalaisena resurssina yhteiskunnassa jylläävien byrokratioiden ja ideologioiden takia. Lisäksi siinä
korostuu kieltäminen ja ironisuus. Jani Mäkelän puheenvuorosta on tulkittavissa kyynisen liberalismin
piirteitä sen yleisessä välinpitämättömässä sävyssä esimerkiksi vastuullisuuskysymykseen liittyen, josta hän
lähinnä vitsailee ironiseen sävyyn. Lisäksi Mäkelä harmittelee sitä, miten hallituksen esityksessä
vähittäiskaupassa myytävän alkoholin ylin prosenttiraja olisi ainoastaan 5,5, kun se olisi voinut esimerkiksi
8,5 prosenttia. Voi siis tulkita Mäkelän olevan sitä mieltä, että vapaus on uhattuna turhien byrokratioiden,
sekä ideologioiden vuoksi.
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Jukka Kopran puheenvuoron voi sen sijaan ajatella edustavan utopistista liberalismia hänen perustellessaan
luettelemansa hyvät puolet alkoholilain uudistuksesta sillä, että Suomessa on ”todellakin aika” siirtyä kohti
eurooppalaisia tapoja. Utopistisen liberalismin yksi pääargumenteista liittyy nimenomaan suomalaisten
takapajuisuuteen suhteessa eurooppalaisten sivistyneisiin juomatapoihin. Utopistisessa liberalismissa
korostetaan Suomen ja muiden maiden alkoholipolitiikan eroavaisuuksia, ja pidetään rajoittavaa politiikkaa
alkoholihaittojen suurimpana syyllisenä.
Kun tarkastellaan Mäkelän ja Kopran puheenvuoroja identiteetin rakentamisen näkökulmasta, voidaan niistä
havaita luokituksia ja erontekoja, jotka auttavat sijoittamaan ne tiettyihin aspekteihin. Jani Mäkelän puheen
voi liittää osaksi identiteetin rakentamisen alueellista aspektia hänen ilmaistessaan puheessaan
pettymyksensä saavutettuihin alkoholipolitiikan vapauttamistoimenpiteisiin, tehden selväksi sen, että olisi
ollut valmis myös radikaaleimpiin muutoksiin. Näin ollen hän haluaa erottautua alkoholipolitiikan
vapauttamisen vastustajista, ja ottaa heihin etäisyyttä myös tiedustelemalla humoristiseen sävyyn selitystä
sille, miksi on vastuullisempaa hakea vahvempi alkoholi Alkosta kuin kaupasta. Alueellisessa aspektissa
havainnollistetaan nimenomaan sitä, millä tavoin puhujat tekevät selväksi sen, keitä he ovat, ja keitä eivät
ole, ja minkälaisia asioita he itseensä liittävät. Jukka Kopran puheenvuoroa voi pitää osana identiteetin
rakentamisen ajallista aspektia hänen painottaessaan alkoholipoliittisten muutosten tärkeyttä siirryttäessä
kohti eurooppalaisempaa kulttuuria. Identiteetin rakentamisen ajallisessa aspektissa korostuvat puheessa
esiin nousevat kulttuuriset tai historialliset traditiot esimerkiksi juuri suomalaiseen alkoholikulttuuriin tai –
politiikkaan liittyen. Käsiteltyäni kaikki kolme diskurssia, siirryn seuraavaksi tarkastelemaan vielä hiukan
tarkemmin niissä esiintyviä retorisia keinoja.

4.4 Retoristen keinojen käyttö diskursseissa
Retoriikka on puhe- ja suostuttelutaitoa, ja puheella on kansanedustajille suuri merkitys. Eduskunnassa
puhuminen antaa niin kansanedustajille kuin heidän puolueillensakin mahdollisuuden tuoda ilmi,
kyseenalaistaa tai puolustaa poliittisia avauksia tai politiikkatoimia. Olen jo edellä alkoholilain uudistuksen
diskurssien esittelyn ja analyysin yhteydessä käynyt läpi jonkin verran diskurssien puheenvuoroista ilmeneviä
retorisia keinoja. Erittelen ja pyrin havainnollistamaan seuraavaksi vielä hieman tarkemmin erilaisia puheista
tunnistettavissa olevia retorisia keinoja.
Eduskunnan täysistuntokeskustelussa keskustapuolueen Annika Saarikko piti esittelypuheenvuoron
alkoholilain uudistuksesta. Saarikko perustelee alkoholilain kokonaisuudistuksen toteuttamista lain
lähetekeskustelussa muun muassa seuraavin sanoin: ”Kuvailen seuraavalla tavalla minusta tämän lain
ytimen: Laki on kirjoitettu siis tähän päivään, kieltojen maailmasta maailmaan, jossa terveyshaittojen
ehkäisyä unohtamatta henki on se, että elinkeinon tarpeet tunnistetaan, ihmisiin luotetaan ja tarpeetonta
byrokratiaa puretaan”. Tässä argumentissa hän käyttää retorisista keinoista omista intresseistä
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etäännyttämistä vedotessaan siihen, että elinkeinojen tarpeiden tunnistamisen, ihmisiin luottamisen ja
tarpeettoman byrokratian karsimisen lisäksi laissa ei suinkaan unohdeta terveyshaittojen ehkäisyä. Tämän
retorisen keinon mukaan yleisön vakuuttaminen on vaikeaa, mikäli argumentin esittäjän oletetaan ajavan
omaa tai edustamansa tahon etua, jolloin esitetyn puheenvuoron vakuuttavuutta voidaan lisätä
häivyttämällä epäilyt omista intresseistä ja sidoksista ajettavaan asiaan. (Potter, 1996, s. 123, 128.)
Samankaltainen omista intresseistä etäännyttämisen keino käy ilmi myös seuraavasta Saarikon lainauksesta:
”--Mutta se on avoimesti myönnettävä, että tämä kaikki ei kuitenkaan kompensoi niitä ihmisille aiheutuvia
terveydellisiä ja sosiaalisia ja tätä kautta meille kaikille yhteisesti syntyviä taloudellisia haittoja, jotka ovat
alkoholissa kiistattomat”. Puhuja eli Saarikko etäännyttää omat intressinsä esittämästään argumentista
tuomalla esille, että hän tunnustaa varsin hyvin tiedostavansa esittämäänsä asiaan liittyvät haitat ja riskit,
eikä suinkaan koeta niitä piilotella. Saarikko toteaa myös puheenvuorossaan seuraavaa: ”--Aikaisemmin ei
ehkä ole liiemmin luotettu sen enempää yrittäjiin kuin kansalaisiinkaan, vaan on sen vanhan, aina
suomalaisessa keskustelussa esiin pompahtavan kieltolain hengessä pyritty säätelemään kaikkea
mahdollista.” Hän toteaa, että on pyritty säätelemään ”kaikkea mahdollista”, minkä voi tulkita esimerkiksi
ääri-ilmaisujen käyttämisestä, jonka avulla voidaan korostaa niitä piirteitä, joita kuvauksen kohteena olevaan
asiaan halutaan liittää. Ne joko maksimoivat tai minimoivat kuvauksen kohteen joitakin piirteitä. (Jokinen,
2016, s. 363.)
Saarikko pyrkii vakuuttamaan kuulijoitaan esitetyn argumenttinsa uskottavuudesta käyttämällä metaforaa
argumenttinsa tukena:
”Asiaa [ruokakaupassa myytävän alkoholin vahvuutta] voisi verrata siihen, että
keskustelemme, onko jossain kohdin tieosuutta nopeusrajoitus 60 kilometriä tunnissa vai 80
kilometriä tunnissa. Jotkut kokevat, että yhteiskuntamme on jo valmis ajamaan
kahdeksaakymppiä, toiset suhtautuvat varauksella ja näkevät, että 60 kilometriä tunnissa on
turvallisempaa”. Sillä, että jotkut kokevat yhteiskuntamme olevan ’jo valmis ajamaan
kahdeksaakymppiä’”.
Annika Saarikko (kesk)
Saarikko viittaa ilmeisesti norminpurkuun, joka oli osa ”hallituksen laajempaa normienpurun hanketta”, ja
johon alkoholilain kokonaisuudistus omalta osaltaan myös kuului. Metaforien käyttö on yleinen retorinen
keino, jonka retorinen voima piilee siinä, että ne voivat onnistuessaan luoda tehokkaasti, ilman monipolvista
argumentaatiota halutun kaltaisia mielleyhtymiä (Gill & Whedbee, 1997, s. 172-174). Seuraava Annika
Saarikon puheenvuoro toimii hyvänä esimerkkinä konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla
vahvistamisesta:
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”Arvoisa puhemies! Lopuksi toivotan meille kaikille viisautta ja vastuullisuutta siihen, että
keskustelussa tutkitun tiedon asema säilyisi arvossaan. Saatavuus ja hinta ovat edelleenkin
tutkitun tiedon valossa tärkeimmät tekijät siinä, miten alkoholinkulutus ja siitä seuraavat haitat
yhteiskunnassamme määräytyvät. -- Tähän liittyen hallitus on tehnyt toisaalla erillisen
päätöksen alkoholiveron korottamisesta”.
Annika Saarikko (kesk)
Konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistamista käytetään korostettaessa sitä, että jokin toinen
taho näkee asiat samoin kuin puhuja itse. Tähän vetoaminen on erityisen tehokasta silloin, jos toista tahoa
pidetään arvovaltaisena, jolloin väitteitä tuetaan usein tutkimustuloksilla tai asiantuntijoiden lausunnoilla.
(Jokinen, 2016, s. 350.) Tässä on myös nähtävissä edellä mainittua omista intresseistä etäännyttämistä:
Saarikko pyrkii korostamaan erikseen päätöstä korottaa alkoholiveroa, koska hallitus on tietoinen
tutkimustuloksista, joiden mukaan hinta määrää pitkälti alkoholin kulutusta. Konsensuksella vahvistamista
on myös Saarikon käyttämä me-retoriikka, jolla halutaan sanoa, että puhuja ei seiso väitteensä takana yksin,
vaan esiintyy laajemman joukon nimissä:
”Lopuksi toivotan meille kaikille viisautta ja vastuullisuutta siihen, että tutkitun tiedon asema
säilyisi arvossaan. -- Toinen kysymys on sitten se, miten me arvostamme ja arvotamme
esimerkiksi aikuisen yksilönvapautta päättää tekemisistään suhteessa niihin riskeihin, jotka hän
toivottavasti tietoisesti ottaa”.
Annika Saarikko (kesk)
Saarikko vetoaa kuulijoihinsa käyttämällä muotoa ”me” osoittaakseen ettei ole tekemässä päätöstä yksin,
vaan yhdessä muiden kansanedustajien kanssa. Me-retoriikka on tyypillistä nimenomaan poliittiselle
kielenkäytölle, jossa puhe ”meistä” luo kuvaa yhtenäisestä joukosta, jonka intressit ovat yhteneväiset.
(Jokinen, 2016, s. 351.) Kristillisdemokraattien Sari Essayah puolestaan vetoaa puheenvuorossaan
vastuullisuuteen,

asettaen

vastakkain

alkoholin

kohtuukäyttäjät,

jotka

hakevat

”ruoka-

seurustelujuomansa Alkosta”, sekä toisaalta riski- ja ongelmakäyttäjät, samoin kuin lapset ja nuoret:
”Se, jolle alkoholi ei ole ongelma, saa varmasti ruoka- ja seurustelujuomansa haettua Alkosta,
mutta sen sijaan olisi vastuullista yrittää suojella riski- ja ongelmakäyttäjiä, lapsia ja nuoria.
Ikävä kyllä, hallituksen esitys ei tähän huutoon vastaa. Hallituksen esityksen perustelut ovat
oikeastaan täynnä, pullollaan suorastaan, niitä syitä, minkä tähden tätä esitystä ei tällaisenaan
tulisi viedä läpi.”
Sari Essayah (kd)
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Essayah käyttää puheessaan ääri-ilmaisua ”täynnä, pullollaan suorastaan”, sekä näkökulmasta riippuen joko
hieman asenteellista tai ironista ”ikävä kyllä” -fraasia ilmaistessaan pettymystään hallituksen esitykseen.
”Hallituksen esitys ei tähän huutoon vastaa”, sanoo Essayah käyttäen metaforaa retorisena keinona
kuvaamaan hallituksen välinpitämättömyyttä suojella alttiita ihmisryhmiä alkoholin haitoilta. Metaforien
käyttö on retorisesti tehokasta, sillä niiden avulla voi luoda halutun kaltaisia mielleyhtymiä ilman pitkällistä
argumentaatiota (Jokinen ym., 2016, s. 360).
Toinen hyvä esimerkki metaforien käytöstä retorisena keinona tulee vasemmistoliiton Hanna Sarkkiselta,
joka toteaa seuraavaa: ”Tähän keskusteluun me emme kuitenkaan tarvitse Turmiolan Tommia, sillä me
tiedämme asiantuntija-arvioiden perusteella, mitä tämä kaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan nosto
tarkoittaa.” Turmiolan Tommi on raittiusvalistuksen juopotteluun lankeavan miehen varoittava
esimerkkihenkilö 1800-luvulta, ja fraasi on sittemmin muuttunut pelottelevaa valistusta kuvaavaksi
käsitteeksi. Vertausten ja metaforien avulla voidaan välittää arvoja ja asenteita, mutta ne ovat tärkeitä myös
havainnollistamisessa. Tässä mielessä Turmiolan Tommi on metaforana tehokas, sillä se herättää monissa
vahvoja mielikuvia, ja voi tehdä puheesta elävämpää ja ymmärrettävämpää. Keskustan Aila Paloniemen
puheenvuorosta toimii esimerkkinä numeerisesta määrällistämisestä:
”--Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät eivät kuitenkaan halua lisää työtä, kun heillä on työtä
jo muutenkin ihan liikaa. Ensiavun ja päivystyksen asiakkaista arkisin joka neljäs ja
viikonloppuisin lähes joka toinen potilas on alkoholin vaikutuksen alainen, ja tehohoidossa jopa
18 prosenttia tehohoitopäivistä johtuu alkoholista — tästä taisi ministerikin äsken mainita.
Käytön lisäys lisää myös käytön haittoja ja myös sosiaali- ja terveystoimen työtä, sille ei vain
voi mitään, näin se menee.”
Aila Paloniemi (kesk)
Paloniemen puheenvuoro on hyvä esimerkki numeerisesta määrällistämisestä retorisena keinona hänen
käyttäessään seuraavia ilmaisuja: ”asiakkaista arkisin joka neljäs”, ”viikonloppuisin lähes joka toinen”, ja
”jopa 18 prosenttia tehohoitopäivistä”. Kun argumentti esitetään mitattavissa olevana asiana, saadaan
helposti luotua illuusio yksiselitteisestä ja ristiriidattomasta tiedosta (Jokinen ym., 2016, s. 358). Paloniemen
puheesta on hyvin tunnistettavissa myös niin sanottu vaihtoehdottomuuspuhe, jota esiintyy paljon
nimenomaan poliittisessa puheessa, ”sille ei vain voi mitään, näin se menee”. Tällöin tarkoituksena on saada
asiat näyttämään puhujista riippumattomilta, ikäviltä tosiasioilta, jotka vain täytyy hyväksyä.
Vastauspuheenvuorossaan Kokoomuksen Sari Sarkomaa toteaa seuraavaa: ”--Mutta en halua, että
juutumme tähän prosenttikeskusteluun, vaan haluan sanoa, että suomalaisten nuorten juomakulttuuri on
muuttunut. Euroopassa me olemme ihan kärkeä siinä, miten meillä on nuoria täysin raittiina: joka neljäs 15—

44

16-vuotias on raitis”. Numeerinen määrällistäminen eli kvantifiointi voi olla joko numeerista vahvistamista
tai sanallisesti kuvailevaa määrällistämistä. Analysoitaessa kvantifiointia argumentaation osana voidaan
huomio kiinnittää siihen, mitä kyseinen kategoria pitää sisällään ja mitä jätetään mainitsematta: todettaessa,
että Suomi on Euroopan kärkeä raittiiden nuorten määrässä, voidaan esimerkiksi jättää sanomatta, kuinka
runsaasti alkoholia ei-raittiiden suomalaisten nuorten osuus juo verrattuna muihin Euroopan nuoriin.
Asioiden esittäminen numeerisessa muodossa luo helposti mielikuvan selkeästä mitattavissa olevasta
ristiriidattomasta tiedosta, vaikka laadullisten asioiden numeerinen kvantifiointi on aina hyvin suhteellista.
(Jokinen, 2016, s. 358-359.) Käytyäni läpi diskurssien puheenvuoroista ilmeneviä retorisia keinoja, kokoan
seuraavassa luvussa yhteen aineistosta nousseita tuloksia, minkä jälkeen pohdintaosiossa tulkitsen ja arvioin
niitä tarkemmin.

5 YHTEENVETO
Tutkielman tavoitteena oli selvittää vuoden 2017 alkoholilain uudistuksen yhteydessä käydyn eduskunnan
keskustelun osalta sitä, minkälaisia diskursseja ja retorisia keinoja kansanedustajien puheenvuoroista oli
tunnistettavissa.

Kiinnitin

diskurssien

tarkastelussa

huomiota

siihen,

minkälaisia

liberalistisia

maallikkopuhetapoja, sekä identiteetin rakentamisen näkökulmia niistä oli havaittavissa. Olin kiinnostunut
erityisesti siitä, minkälaisia näkemyksiä kansanedustajilla oli alkoholilain uudistuksesta, ja miten he niitä
perustelivat.

Pyrin

liittämään

Jukka

Törrösen

teoriat

alkoholipoliittisista

liberalistisista

maallikkopuhetavoista, sekä identiteetin rakentamisen aspekteista osaksi nimeämiäni diskursseja, joiden
avulla niitä tarkastelin.
Alkoholilain uudistuksen tavoitteena oli sovittaa yhteen alkoholin valmistukseen, myyntiin ja käyttöön
liittyviä erilaisia intressejä, sekä ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja ja ongelmia (HE 100/2017). Yksi sen
keskeisimmistä tavoitteista liittyi lisäksi Juha Sipilän hallituksen niin sanottuihin norminpurkutalkoisiin, jossa
pyrittiin liiallisen byrokratian ja sääntelyn vähentämiseen. Nämä tavoitteet näkyivät myös eduskunnan
täysistunnon lähetekeskustelun pöytäkirjoissa, joita käytin tutkielman aineistona. Paikansin aineistosta
kolme diskurssia, jotka nimesin norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavaksi diskurssiksi,
kansanterveydellisiä riskejä painottavaksi diskurssiksi, sekä elinkeinomyönteisyyden diskurssiksi.
Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottava diskurssi nousi kenties voimakkaimmin esiin aineistosta,
ja kansanedustajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että vanhaa alkoholilainsäädäntöä tulisi selkeyttää ja
päivittää. Tätä mieltä olivat myös ne kansanedustajat, jotka muutoin eivät kannattaneet alkoholipolitiikan
liberalisointia. He kuitenkin useimmiten käyttivät norminpurkua puheensa pohjustamiseen mainitsemalla,
että olivat samaa mieltä siitä, että alkoholilaki tarvitsee päivitystä, miltä osin esitys alkoholilaista oli heistä
kannatettava. Tämän jälkeen heidän näkemyksensä lain muusta sisällöstä kuitenkin erkani jyrkästi
liberalisointimyönteisistä kansanedustajista. Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavassa
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diskurssissa alkoholilain kokonaisuudistus sai osakseen vahvaa kannatusta, ja osana norminpurkua
korostettiin byrokratian vähenemisen lisäksi myös niin sanotusta holhousmentaliteetista luopumista.
Diskurssi kuvasti hyvin sitä, mitä aiemman tutkimuksen yhteydessä on todettu hyvinvointivaltion ja
liberalismin suhteesta. Hyvinvointivaltiollisen ajattelun nähdään menettäneen legitimiteettinsä, sillä sitä
pidetään tehottomana, byrokraattisena ja holhoavana, kun taas liberalismi nähdään tervetulleena
muutoksena, jonka avulla voidaan käsitellä laaja-alaisia ongelmia tarjoamalla niille käytännönläheisiä
yksilötason ratkaisuehdotuksia (Rose, 1993, s. 294).
Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavan diskurssin toinen osa, kulttuurinen muutos, näkyi
lähetekeskustelussa erityisesti siinä, miten kansanedustajien puheenvuoroissa korostettiin nuorten parissa
tapahtunutta muutosta alkoholinkäytössä. Nuorten vähentynyttä alkoholinkäyttöä käytettiin perusteluna
alkoholipolitiikan vapauttamiselle, ja samassa yhteydessä painottuivat myös näkemykset siitä, miten
maailma on muuttunut, ja kuinka tavoitteena on siirtyä kohti eurooppalaisempia juomatapoja ja
alkoholikulttuuria. Edellä mainittuja argumentteja käytettiin paljon myös puolustettaessa lakiuudistuksen
kenties eniten puhuttanutta kohtaa, päivittäistavarakaupoissa myytävän alkoholin ylimmän prosenttirajan
korottamista 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Lisäksi diskurssissa esiintyi paljon puhetta ihmisiin luottamisesta
ja kansan viisastumisesta päättäjien halutessa osoittaa, että liberaalimman alkoholilain myötä he myös
siirtävät vastuun alkoholinkäytöstä kansalaisille. Diskurssin olisi täten voinut nimetä myös esimerkiksi
yksilöön luottamisen tai yksilön vastuun diskurssiksi.
Toinen identifioimani diskurssi oli nimeltään kansanterveydellisiä riskejä painottava diskurssi, joka oli myös
ainut kolmesta diskurssista, johon ei liittynyt liberalistista näkökulmaa. Kansanterveydellisiä riskejä
painottava diskurssi esiintyi aineistossa lähes yhtä tiheästi kuin norminpurkua ja kulttuurista muutosta
painottava diskurssi. Sitä edustaneet puheenvuorot tulivat myös lähes poikkeuksetta oppositiopuolueiden
esittäjiltä, ja ne olivat usein pitkiä, sekä sävyltään varsin kiihkeitä ja tunteikkaita. Kyseisessä diskurssissa
korostettiin nimensä mukaisesti alkoholilain kokonaisuudistuksen, ja erityisesti päivittäistavarakaupoissa
myytävän

alkoholin

ylimmän

prosenttirajan

korottamisen

riskejä

kansanterveydelle.

Monille

kansanedustajille oli myös tärkeää se, ettei Alkon monopoliasemaa horjutettaisi.
Kuten edellä mainittiin, saatettiin osassa diskurssiin liitetyistä puheenvuoroista hyväksyä lakiesitys sen
byrokratiaa vähentävien kohtien osalta, mutta kaupoissa myytävän alkoholin vahvuuden nostaminen oli
monille kynnyskysymys. Monissa puheenvuoroissa oltiin huolissaan siitä, että kaupoissa myytävän alkoholin
vahvuuden lisääminen vaikuttaisi alkoholin kokonaiskulutukseen, mikä puolestaan lisäisi alkoholihaittoja
pitkällä tähtäimellä. Lisäksi niin sanottujen limuviinojen sallimisen, jolla tarkoitetaan kaupoissa myytävän
alkoholin valmistustaparajoitteesta luopumista, pelättiin vetoavan nuoriin, jolloin heidän laskusuuntainen
alkoholinkäyttönsä voisi kääntyä nousuun. Yleisiä huolenaiheita kansanterveydellisiä riskejä painottavan
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diskurssin puheenvuoroissa olivat myös humalahakuisen alkoholinkäytön, sekä poliisin ja terveydenhuollon
henkilöstön työkuormituksen lisääntyminen. Yksi diskurssin keskeisimpiä argumentteja oli vedota
tutkimustietoon, sekä asiantuntijoiden lausuntoihin. Kansanterveydellisiä riskejä painottavan diskurssin
puheenvuorojen sävyssä voi havaita viitteitä moraalisäätelyn teoriasta, jonka ytimessä on ajatus siitä, että
sekä oma että muiden käyttäytymisen kontrollointi liittyvät toisiinsa. Lisäksi siinä tietynlainen
käyttäytyminen, kuten humalahakuinen juominen, leimataan vääräksi tai moraalittomaksi, ja tavoitteena on
moraalisesti hyvän ja oikeanlaisen toimijaidentiteetin saavuttaminen. Rajoittavan alkoholipolitiikan voi
nähdä tavoittelevan parempaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jonka moraaliprojektin yksi osa on kansalaisten
muokkaaminen kunnollisempaan suuntaan. (Warpenius, 2019, s. 37-38.)
Kolmannen tunnistamani diskurssin nimesin elinkeinomyönteisyyden diskurssiksi. Huolimatta siitä, että tämä
diskurssi oli suhteellisen helppo paikantaa aineistosta, esiintyi se täysistunnon keskustelussa kuitenkin
vähemmän kuin norminpurkua ja kulttuurista muutosta, tai kansanterveydellisiä riskejä painottava diskurssi.
Elinkeinomyönteisyyden diskurssi sisälsi puheenvuoroja, jotka puolsivat alkoholilain uudistusta elinkeino- ja
markkinamyönteisiin kantoihin vedoten. Lakia pidettiin tärkeänä teollisuuden ja työllisyyden näkökulmasta,
ja diskurssissa korostui puhe elinkeinoelämän tarpeiden paremmasta huomioimisesta, sekä tavallisista
kansalaisista, jotka hyötyisivät uudistuksesta. Elinkeino- ja markkinamyönteisyyspuhe tässä diskurssissa näkyi
perinteisesti juuri liberalismiin liitetyissä käsitteissä yksilön- ja valinnanvapaudesta.
Puheenvuoroissa esiintyi paljon argumentteja myös alueellisen tasa-arvon puolesta. Kaupoissa myytävän
alkoholin prosenttirajan nousun myötä se mahdollistaisi myös kaukana lähimmästä Alkosta sijaitsevien hajaasutusalueiden kauppojen juomavalikoimien monipuolistumisen. Elinkeinomyönteisyyden diskurssissa, sekä
norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavassa diskurssissa oli jonkin verran samoja piirteitä, sillä
molemmissa diskursseissa kannatettiin pitkälti samoja asioita, eli lakiuudistuksen läpimenoa ja
alkoholipolitiikan vapauttamista, mutta eri argumentein. Diskurssin puheenvuoroissa paljon mainintoja
saivat myös kotimaisen tuotannon ja työllisyyden parantaminen, kotimaisten pienpanimoiden aseman
edistäminen, sekä byrokratian karsiminen ravintolaelinkeinon eduksi. Alkoholilain uudistuksen nähtiin myös
parhaimmillaan hillitsevän alkoholijuomien tuontia Virosta, jolloin verotulot jäisivät Suomeen.
Elinkeinomyönteisyyden diskurssi havainnollisti hyvin sitä, miten alkoholipolitiikassa eri näkemykset joutuvat
kamppailemaan siitä, miten alkoholiteollisuuden edut ja valtion talouteen liittyvät intressit saadaan
sovitetuksi yhteen terveysnäkökulmien kanssa. Kansanterveyttä vastassa ovat näkemykset muun muassa
finanssi- ja veropolitiikasta, sekä yksityisten markkinavoimien edut (Warsell, 2013, s. 200-201).
Lisäksi tarkastelin aineistoa ja niissä esiintyneitä puheenvuoroja myös retoristen keinojen hyödyntämisen
näkökulmasta. Tällöin huomioni kiinnittyi ennen kaikkea aineiston muotoseikkoihin, sekä yleisösuhteen
tarkasteluun, kun taas diskursseja tarkastellessa on kiinnostuksen kohde suuntautunut laajemmin osaksi
47

merkitysten tuottamista, sekä vuorovaikutusta. Poliittiset puheet sopivat erinomaisesti retoristen keinojen
tarkasteluun, sillä niissä pyritään lähtökohtaisesti vakuuttamaan kaikin keinoin kuulijat oman
todellisuuskuvan paikkansapitävyydestä, sekä vaikuttamaan muihin henkilöihin. Kuten odottaa saattaa,
olivat täysistunnon lähetekeskustelun puheenvuorot retorisilta keinoiltaan melko värikkäitä puolustaessaan
omia kantojaan, tai pyrkiessään hyökkäävän retoriikan keinoin horjuttamaan vasta-argumentteja.
Keskustelussa ei kuitenkaan juuri menty henkilökohtaisuuksiin, vaan retoriset keinot keskittyivät lähinnä
esitettyihin argumentteihin niiden esittäjien sijasta. Sen sijaan hyökkäävää retoriikkaa käytettiin paljon
toisten kansanedustajien esittämien argumenttien heikentämiseen. Yksittäisistä retorisista keinoista
yleisimmin käytettyjä olivat konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistaminen, jota hyödynnettiin
paljon siteeraamalla erityisesti tutkimustuloksia alkoholipolitiikasta. Myös numeerinen ja ei-numeerinen
vahvistaminen, sekä metaforien ja ääri-ilmaisujen käyttäminen oli yleistä, ja niiden avulla pyrittiin lisäämään
painokkuutta, yksiselitteisyyttä ja ymmärrettävyyttä omaan argumenttiin.
Toinen tutkimuskysymykseni liittyi siihen, miten edellä mainitut diskurssit kytkeytyvät osaksi
alkoholipoliittisia liberalistisia maallikkopuhetapoja, sekä identiteetin rakentamisen näkökulmia. Jukka
Törrösen (2000) nimeämät kolme alkoholipoliittista liberalistista maallikkopuhetapaa, utopistinen,
ekspressiivinen, sekä kyyninen liberalismi, toivat aineiston tarkasteluun huomattavasti lisää mielekkyyttä,
kun pyrin etsimään yhtäläisyyksiä niihin suhteessa tunnistamiini alkoholilain uudistuksen diskursseihin.
Liberalistiset maallikkopuhetavat sopivat muuten hyvin oman aineistoni tarkasteluun, mutta niiden huono
puoli oli se, että niitä ei voinut hyödyntää kansanterveydellisiä riskejä painottavan diskurssin yhteydessä, sillä
kyseinen diskurssi ei liittynyt liberalistisiin puhetapoihin. Tämä ei kuitenkaan haitannut, sillä identiteetin
rakentamisen aspekteista riitti kylliksi analysoitavaa myös kansanterveydellisiä riskejä painottavaan
diskurssiin.
Norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavalla diskurssilla, sekä Törrösen utopistisella liberalismilla
osoittautui olevan paljon yhteisiä piirteitä. Utopistinen liberalismi muistutti kyseistä diskurssia etenkin
kulttuurisen muutoksen osalta, sillä molemmissa korostettiin Suomen ja muiden maiden alkoholipolitiikan
eroavaisuuksia, sekä ihannoitiin eurooppalaista alkoholikulttuuria ja pidettiin rajoittavaa alkoholipolitiikkaa
suomalaisten sivistymättömän alkoholinkäytön syynä. Ekspressiivistä liberalismia sen sijaan esiintyi melko
tasaisesti sekä norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavan diskurssin, että elinkeinomyönteisyyden
diskurssin parissa. Ekspressiivinen liberalistinen maallikkopuhetapa oli havaittavissa etenkin sellaisista
puheenvuoroista, joissa puhuja suhtautui alkoholilain uudistukseen kaksijakoisesti. Ekspressiivisen
liberalismin edustajat eivät täysin tyrmää valtion ja julkisen vallan väliintuloa toisin kuin utopistisessa
liberalismissa, minkä vuoksi onkin ymmärrettävää, että kyseinen liberalistinen puhetapa liittyi etenkin niihin
puheenvuoroihin, joissa painotettiin esimerkiksi vastuullisuutta alkoholipolitiikan vapauttamisen ohella.
Kyynisen liberalismin rooli osana nimeämiäni diskursseja jäi sen sijaan vähäiseksi, mutta toisaalta Jukka
48

Törrönen totesi itsekin, että kyynisellä liberalismilla ei ole niin vahvaa asemaa kuin utopistisella ja
ekspressiivisellä liberalismilla (Törrönen, 2000, s. 29). Kyynisen liberalismin ominaispiirteitä ovat ristiriitainen
suhtautuminen alkoholikysymyksiin, sekä ajatus siitä, että yksilöllä on halutessaan oikeus sivistymättömään
alkoholinkäyttöön, ja hänellä on siihen oikeus. Kyseistä puhetapaa leimaa jonkinasteinen välinpitämättömyys
sekä ironisuus, jonka paikansin ainakin yhdestä elinkeinomyönteisyyden diskurssin piiriin kuuluvasta
puheenvuorosta.
Lisäksi tarkastelin alkoholinlain uudistuksen diskurssien yhteydessä sitä, minkälaisia identiteetin
rakentamisen aspekteja niistä ilmeni. Jukka Törrönen (2000) on nimennyt kolme identiteetin rakentamisen
näkökulmaa, joita voi hyödyntää maallikkoajattelussa alkoholiin liittyviä kysymyksiä käsiteltäessä.
Identiteettikysymyksissä vedetään rajoja meidän ja muiden arvojen välille käyttämällä erilaisia erontekoja ja
luokitteluja. Identiteetin rakentamisen asemoitumisaspekti, sekä alueellinen ja ajallinen aspekti sopivat
erityisen hyvin osaksi alkoholia koskevan puheen tarkasteluun, sillä tähän aihepiiriin liittyvä puhe sisältää
väistämättä myös identiteetin rakentamista. Aineistosta erottui identiteetin rakentamisen alueellisen
aspektin osalta se, keistä kansanedustajat haluavat erottautua, tai keihin ottaa etäisyyttä. Alueellisen
aspektin kohdalla puhujat halusivat esimerkiksi erilaisten erontekojen ja luokittelujen keinoin erottautua
alkoholilain uudistuksen vastustajista ja osoittaa olevansa liberaaleja ja vapautta kunnioittavia kansalaisia,
tai me ja muut-jaottelun avulla identifioitua suoraselkäisiksi päättäjiksi suhteessa muihin kansanedustajiin.
Identiteetin rakentamisen asemoitumisaspektin kohdalla puheenvuoroissa korostuivat etenkin ideologiset
kysymykset, sekä esiin nousseet arvot ja asenteet. Asemoitumisaspekti esiintyi etenkin kansanterveydellisiä
riskejä painottavan diskurssin puheenvuorojen kohdalla kansanedustajien rakentaessa käsitystä itsestään
solidaarisuutta vaalivina päättäjinä, sekä kansanterveyden ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien
suojelijana. Alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät rajoitukset ovat Suomessa historiallisista syistä, etenkin
raittiusliikkeestä johtuen, kytkeytyneet vahvasti henkilökohtaiseen moraaliin. Osittain tämän vuoksi
alkoholipolitiikka nähdään edelleenkin ”omantunnon kysymyksenä” eduskunnan päätöksenteossa, eli
kansanedustajien ei siihen liittyvissä käsittelyissä tai äänestyksissä tarvitse äänestää edustakuntaryhmän
kannan mukaisesti. (Hellman & Katainen, 2015, s. 336.) Puheenvuoroista erottunut identiteetin
rakentamisen ajallinen aspekti auttoi hahmottamaan eduskuntakeskustelun suuria linjoja, sekä esiin
nousseita alkoholikulttuuriin ja alkoholipolitiikan historiaan liittyviä painotuksia. Ajallinen aspekti,
norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottava diskurssi, sekä utopistinen liberalismi olivat pitkälti yhteen
kietoutuneita. Kuten norminpurkua ja kulttuurista muutosta painottavassa diskurssissa ja utopistisessa
liberalismissa, myös identiteetin rakentamisen ajallisessa aspektissa painottuivat alkoholilain uudistuksen
tärkeys siirryttäessä kohti eurooppalaisempaa alkoholi- ja ravintolakulttuuria, sivistyneiden juomatapojen
edistäminen päästämällä irti ”kieltolain hengestä”, sekä lainsäädännön muuttuminen yhteiskunnan mukana.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Alkoholilain kokonaisuudistuksesta käydyistä täysistuntokeskusteluista olen retorisen diskurssianalyysin
avulla tunnistanut kolme diskurssia, joiden analysoimisessa olen lisäksi hyödyntänyt Jukka Törrösen teoriaa
alkoholipoliittisista liberalistista maallikkopuhetavoista, sekä identiteetin rakentamisen aspekteista. Olen
edellä käynyt läpi tutkielman päätulokset, joiden tiimoilta jatkan teeman pohdiskelua vielä tässä luvussa.
Alkoholinkulutuksen määrän muutoksia 2000-luvulla on selitetty erityisesti kahdella tekijällä, jotka ovat
alkoholijuomien

verotus,

sekä

vallitseva

taloudellinen

suhdanne.

2000-luvun

ensimmäisenä

vuosikymmenenä alkoholinkulutus kohosi ennätyksellisen suureksi, jota on jälkeenpäin selitetty vuoden 2004
alkoholijuomien veronalennuksella tilanteessa, jossa kulutus oli jo valmiiksi nousujohteinen. Lisäksi samaan
aikaan Suomi oli keskellä myönteistä taloudellista kehitystä, minkä myös on nähty vaikuttaneen
alkoholinkulutuksen kasvuun. 2010-luvulla alkoholinkulutuksen kehitys on sen sijaan ollut laskusuunnassa,
minkä syynä on pidetty asteittain tehtyjä alkoholiveron korotuksia, sekä toisaalta heikkoa taloudellista
tilannetta. (Tigerstedt ym., 2018, s. 256.) Suomalaisten juomatavat etenkin nuorten aikuisten osalta
vaikuttaisivat myös olevan jonkinlaisessa murroksessa alkoholinkäytön vähentyessä ja raittiustrendin
yleistyessä.
Alkoholinkulutus Suomessa on vähentynyt vuoden 2007 huippulukemista yli 15 prosenttia ja
alkoholinkäytöstä johtuva kuolleisuus on vähentynyt vielä paljon enemmän. Kahdeksan vuoden välein
toteuttavan Juomatapatutkimuksen viimeisin tiedonkeruu on toteutettu vuonna 2016, ja sen pohjalta
tiedetään, että huolimatta siitä, että alkoholin kokonaiskulutus on Suomessa vähentynyt 2010-luvulla, on
kulutuksen taso edelleen korkea, ja alkoholihaitat koskettavat monia suomalaisia. Vähintään 270 000
suomalaista oli edeltävän vuoden aikana kokenut ongelmia, jotka johtuivat heidän omasta
alkoholinkäytöstään, ja noin miljoona suomalaista oli puolestaan kokenut humalaan liittyviä haittoja.
Luultavasti nämä lukumäärät ovat todellisuudessa raportoitua korkeampia, sillä alkoholinkäyttö ja siihen
liittyvät haitat ovat tutkimuksessa selvästi aliraportoituja. (Warpenius & Mäkelä, 2018, s. 259.) Lisäksi
alkoholinkulutus jakautuu edelleen hyvin epätasaisesti eri väestöryhmien kesken (Mäkelä ym., 2017).
Alkoholinkulutukseen liittyvät haitat ovat merkittävät ja kiistattomat, mutta alkoholipolitiikan kehityssuunta
on jatkanut kulkuaan kohti yhä laajempaa liberalisointia. Kuitenkaan politiikka ja poliitikkojen puheet eivät
synny tyhjiössä, vaan suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja vallitsevaan mielipideilmastoon. Terveys- ja
hyvinvointipolitiikassa on tapahtunut käänne kohti taloudellisten ja elinkeinopoliittisten intressien
painottamista kansanterveydellisten, yhteisen hyvän intressien kustannuksella (Lintonen & Simpura, 2017, s.
104).
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Tomi Lintonen ja Jussi Simpura (2017, s. 102) huomauttavat, että poliitikkojen voi olla hankalaa perustella
äänestäjilleen sitä, että ”heidän vapauttaan ostaa alkoholijuomia ilman rajoituksia ja edulliseen hintaan olisi
kavennettava joidenkin ’toisten’, alkoholiongelmaisten, hyvinvoinnin vuoksi”. Tämänkaltaisen ajattelun voi
nähdä suorastaan loukkaavan heidän vapauttaa, yksilöllisyyttään ja oikeuksiaan. Tämä muistuttaa myös
Jukka Törrösen (1995a, s. 318-319) havaintoa siitä, että yksilöllistymiskehityksen aikakaudella rajoittava
alkoholipolitiikka on ristiriidassa yksilön autonomian kanssa, ja alkoholin vapauttamisesta on tullut
synonyymi vapaudelle ylipäätään. Suomalaisten alkoholipoliittiset asenteet ovat vaihdelleen voimakkaasti
vuosikymmenten aikana, ja erilaisten asennetutkimusten tuloksia on ollut tapana käyttää argumentteina
alkoholipolitiikan rajoitusten puolesta tai niitä vastaan, riippuen asenneilmapiirin muutoksista. Tällä hetkellä
väestön alkoholipoliittiset mielipiteet ovat viimeisimpien tutkimusten mukaan jakautuneet sen suhteen, mitä
he ajattelevat alkoholipoliittisesta sääntelystä. (Warpenius & Mäkelä, 2018, s. 267.)
Suoranaista vihamielisyyttä valtiota ja sen harjoittamaa sääntelyä kohtaan voi selittää esimerkiksi
yksilöllistymiskehityksellä, jonka edetessä ihanteeksi on muodostunut jatkuvasti itseään kehittävä ja
kontrolloiva yksilö. Ihanteen mukainen yksilö ei ole vastuussa muista kuin itsestään, ja voi kuluttajana
muokata identiteettiään haluamansa kaltaiseksi. (Lupton, 1995, s. 12.) Rajoittava alkoholipolitiikka loukkaa
tätä yksilön autonomiaa, ja saatavuusteoria typistää yksilön passiiviseksi, ulkoapäin ohjailtavaksi uhriksi.
Kiellot ja rajoitukset nähdään tuulahduksena menneestä maailmasta, kun parempi tulos saavutettaisiin
kasvatuksen ja tiedotuksen avulla. Alkoholin vapauttaminen yhdistetään vapauteen ylipäätään:
alkoholipolitiikkaan kiteytyy yksilön ja yhteiskunnan välinen jännite kaikkinensa. (Törrönen, 1995, s. 318319.)
Pohtimisen arvoista on myös se, miltä alkoholipolitiikan kehitys näyttää tulevaisuudessa alkoholilain
uudistuksen voimaanastumisen jälkeen. Yksi asia, mikä alkoholilain uudistukseen liittyvän keskustelun
yhteydessä jäi vähemmälle, oli valtion alkoholimonopolin tulevaisuus uudistuksen myötä. Vuonna 2018
Alkon kokonaismyynti kaikesta alkoholista vastasi noin 31 prosenttia. Norjassa ja Ruotsissa, joissa on käytössä
hyvin samankaltaiset alkoholin vähittäismyyntimonopolit, luku on huomattavasti korkeampi. Tämän voi
tulkita merkkinä siitä, että suomalainen alkoholipoliittinen järjestelmä voi olla hiljalleen murenemassa. Yksi
syy alkoholilain uudistukselle oli myös se, että alkoholin myyntiä saataisiin houkuteltua takaisin Suomeen
naapurimaista, etenkin Virosta. Viro ja Latvia reagoivat tähän alentamalla alkoholin verotusta vuonna 2019
välttääkseen alkoholin myynnin laskun ja menetyksen verotuloissa. Tämänkaltainen verokilpailu voi
osoittautua haitalliseksi niin kansanterveyden kuin valtion tulojenkin kannalta kaikissa kyseisissä maissa.
(Karlsson ym., 2020, s. 5.)
Vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä Päivittäistavarakauppa ry ehdotti ”seuraavaa askelta”, eli viinien
tuomista ruokakauppaan. Alkon asemasta ja sen monopoliaseman perusteista halutaan tehdä puolueeton
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selvitys kuluvan vaalikauden aikana, joka ulottuu vuoteen 2023 saakka. Viinien myynnin salliminen
ruokakaupoissa

voisi

mahdollisesti

merkitä

niin

ikään

väkevien

viinojen

siirtämistä

päivittäistavarakauppoihin. Jopa koko valtion alkoholimonopolia voisi uhata lakkauttaminen, sillä Alko ei
pystyisi

ylläpitämään

nykyisenkaltaista

myymäläverkostoa,

ja

viinien

siirtyessä

myyntiin

päivittäistavarakauppoihin voisi EU kyseenalaistaa koko monopolin olemassaolon tarkoituksen. Puolueista
Kokoomus linjasi vuonna 2018, että Alkon monopoli tulisi purkaa asteittain, ja sallia viinien ja viinojen
myynnin laajentaminen päivittäistavarakauppoihin. (Karlsson ym., 2020, s. 5.) Tämänkaltainen linjaus
merkitsee periaatteellista irtautumista sen kaltaisesta alkoholipolitiikasta, jota esimerkiksi Maailman
terveysjärjestö WHO suosittelee kansanterveystavoitteissaan. Haitallisen alkoholinkulutuksen tulisi WHO:n
tavoitteen mukaan vähentyä ainakin 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessä (Karlsson, Montonen, Mäkelä &
Österberg, 2015, s. 4).
Alkoholilain uudistukseen liittyvän eduskuntakeskustelun diskurssien tutkiminen tuo uutta näkökulmaa
alkoholipolitiikan kehityksen tarkasteluun. Alkoholipolitiikka on jatkuvassa liikkeessä, ja kansanedustajien
siitä käymän keskustelun analysointi voi auttaa ymmärtämään paremmin sekä sen tämänhetkistä tilaa, että
ennakoimaan tulevia kehityskulkuja. Tulokset peilaavat hyvin yleistä keskustelua alkoholipolitiikasta, joka
kääntyy helposti identiteettikysymykseksi, ja jossa usein olennaista on kansanterveyden sekä liberalisoinnin
välinen vastakkainasettelu. Kysymys alkoholipolitiikan vastakkainasettelusta ulottuu myös koskemaan
laajemmin yksilönvapauksia, sekä valtion oikeutta puuttua kansalaisten elämään. Retorinen diskurssianalyysi
sopii menetelmänä täysistuntopöytäkirjojen tarkasteluun, sillä sen avulla pystytään tutkimaan sosiaalisen
todellisuuden tuottamista poliittisessa puheessa. Täysistunnon pöytäkirjat olivat aineistona sen verran laajat,
etten olisi mitenkään saanut mahdutettua tutkielmani analyysiosioon kaikkia havainnollistavia esimerkkejä
eri diskurssien puheenvuoroista. Pyrin kuitenkin valikoimaan käyttämäni esimerkit ja sitaatit
mahdollisimman puolueettomasti aineistosta. On tietysti mahdollista, että olisin voinut olla vielä
huolellisempi sen suhteen, miten aineistoa jaottelin, mitä sitaatteja sieltä valitsin, ja millä perusteella.
Yksi jatkotutkimuksen aiheista, mitä varmasti myös tullaankin paljon tutkimaan, olisi luonnollisesti se,
minkälaisia vaikutuksia alkoholilain uudistuksella on ollut suomalaisten alkoholinkulutukseen, sekä siitä
aiheutuneisiin haittoihin, kuten alkoholiperäisiin kuolemiin. Alkuvuonna 2018 voimaan astunut uusi
alkoholilaki on parantanut monelta osin alkoholin fyysistä saatavuutta, mutta samanaikaisesti on toteutettu
myös alkoholiveron korotuksia. Tähän asti tehdyt tutkimukset osoittavat, että tilastollisesti merkittävää
vaikutusta uuden lain voimaantulolla ei alkoholinkulutukseen toistaiseksi ole ollut. Toisaalta asiaa tulisi
tarkastella vasta kolmen vuoden seuranta-ajan jälkeen, kuten hallituksen lakiesityksessä mainitaan, eikä
vaikutuksista pidä ennen sitä vetää lopullisia johtopäätöksiä. (Mäkelä & Norström, 2019.) Myös
alkoholiteollisuuden lobbausta sekä vaikuttamiskeinoja on jonkin verran tutkittu, mutta näkisin, että aihetta
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olisi

syytä

tutkia

lisää

myös

tulevaisuudessa,

vaikuttamiskeinona.

53

erityisesti

sosiaalisen

median

hyödyntämistä
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