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Marraskuun alussa l9B8 iärjestet-
tiin Bakussa kongressi, jonka otsik-
kona oli "Alcohol Policies. Perspec-
tives from the USSR and Some Ot-
her Countries". Kongressin järjestä-
jinä toimivat Maailman terveysjär-
jestön Euroopan aluetoimisto, All
Union Research Centre on Medico-
Biological Problems of Narcology
Moskovasta sekä neljä muuta neu-
vostoliittolaista elintä, nimittäin
USSR Ministry of Health, USSR
State Committee for Science and
Technology, Ministry of Health of
the Azerbaijan Soviet Socialist Re-
public ja Azerbaijan State Medical
Refresher Institute.

Kongressin tarkoituksena oli ana-
lysoida alkoholipolitiikan kehitystä
Neuvostoliitossa ja eräissä muissa
maissa. Erityisesti pyrittiin tarkaste-
lemaan alkoholipolitiikan muutoksia
sekä erittelemään alkoholipoliittisten
toimenpiteiden vaikutuksia.

Kongressi tarjosi keskustelufooru-
min paitsi neuvostoliittolaisille ja ul-
komaisille edustajille myös eri orga-
nisaatioihin kuuluville Neuvostolii-
ton edustajille. Aika ajoin kävivätkin
isäntämaan edustajat hyvin vilkasta
keskustelua myös yleisistunnoissa;
neuvostoliittolainen puheenjohtaja
totesikin, että oltiin aivan uuden-
tyyppisessä tilanteessa, kun isäntä-
maan edustaj at pyrkivät kansainväli-
sen. kokuksen yleisistunnossa selvit-
tämään keskenään, millainen todella
on Neuvostoliiton vallitseva tilanne.
Tuolloin keskusteltiin kotipolton le-
vinneisyydestä. Keskustelun vilkkau-
teen vaikutti varmasti se, ettäjärjes-
täjät olivat omien sanojensa mukaan
kutsuneet kongressiin kaikki neuvos-
toliittolaiset alkoholipolitiikasta kiin-
nostuneet elimet ja osapuolet. Kun
ketään ei ollut jätetty ulkopuolelle,
saman pöydän ääressä istuivat abso-
lutismia kannattavat raittiusliikkeen
edustajat ja vankkumattomat koh-
tuukäytön puoltajat.

Kongressiin osallistui kaikkiaan lB
edustaj aa Neuvostoliiton ulkopuolel-
ta sekä noin 30 tutkijaa ja virano-
maista isäntämaasta. Ohjelma oli ra-
kennettu siten, että ulkomaisten esi-

telmöijien tehtävänä oli alustaa,
oman maansa kokemuksien perus-
teella, annettu erityisteema, minkä
jälkeen kuultiin kaksi tai kolme sa-
maan aihepiiriin liittyvää lyhyempää
neuvostoliittolaista esitystä. Kaiken
kaikkiaan kongressissa pidettiin 25
esitelmää. Jokaisen temaattisen ko-
konaisuuden jälkeen oli varattu ai-
kaa keskusteluihin. Sekä esitykset et-
tä keskustelut tulkattiin.

Kongressissa tarkasteltiin alkoho-
lipolitiikkaa ja sen muotoutumista l2
maassa. Isäntämaan edustajat kes-
kittyivät arvioimaan vuoden 1985 al-
koholipoliittisten uudistusten vaiku-
tuksia. Kuten tunnettua Neuvostolii-
tossa käynnistettiin keväällä l985
laaja alkoholinvastainen kampanja:
alkoholij uomien saatavuutta raj oitet-
tiin huomattavasti ja niiden hintoja
korotettiin tuntuvasti, alkoholinkäyt-
töä koskevia määräyksiä ryhdyttiin
valvomaan aikaisempaa tarkemmin,
j uopumukseen liittyviä rangaistuksia
tiukennettiin, valistusta lisättiin ja
organisoitiin raittiusliike.

Monissa neuvostoliittolaisten esi-
tyksissä oli lukuja, jotka osoittivat
alkoholihaittojen vähentyneen mer-
kittävästi. Professori Nikolai Ivanet-
sin mukaan tilastoitu alkoholinkulu-
tus väheni vuodesta l9B4 vuoteen
1987 noin 60 % eli 8,4 litrasta 3,26
litraan. Samana aikana vähenivät
poissaolot työpaikoilta 30 7o, alkoho-
liehtoiset liikennekuolemat 2l o/o, al-
koholin vaikutuksen alaisena tehdyt
rikokset 26 %, alkoholipsykoosit kak-
si kolmannesta ja alkoholiehtoinen
sairastavuus I I %. Uudistuksella oli
myös ongelmallisia seurauksia. Esi-
merkiksi vuonna l9B7 korvikealko-
holien käyttöön kuoli I I 000 henkeä,
huumetilanne huononi ja laiton koti-
poltto lisääntyi merkittävästi. Iva-
netsin mukaan kotipolton määrä oli
vuonna l9B7 noin I 800 miljoonaa
litraa.

Eräässä toisessa esityksessä ponti-
kan (samogonin) tuotanto arvioitiin
3,2 litraksi 100-prosenttista alkoholia
asukasta kohti. Tämän arvion mu-
kaan samogonin valmistus jäi vuon-
na l987 selvästi pienemmäksi verrat-

tuna tilastoidun kulutuksen vähene-
miseen vuodesta 1984 vuoteen l9B7
(5,2 litraa), ja toki samogonia oli tuo-
tettu myös ennen vuoden l9B5 alko-
holireformia. Vilkkaassa keskustelus-
sa esitettiin myös kaksi muuta arvi-
ota kotipolton laajuudesta. Koska
kaikki esitetyt arviot liittyivät tavalla
tai toisella sokerinkulutuksen kehi-
tykseen, käytiin yleisistunnossa seik-
kaperäisesti läpi myös sokerinkulu-
tuksen vaihtelut ja niiden syyt. Yksi-
mielisyyttä ei kuitenkaan saavutettu:
ne, joiden mielestä vuoden l9B5 re-
formi oli liian radikaali, pitivät kiinni
suuremmista samogonin tuotantoar-
vioistaan kuin ne, joiden mielestä
vuoden 1985 reformi oli oikeaan osu-
nut.

Toinen isäntämaan edustajien
tunteita nostattanut kysymys koski
täysraittiuteen pyrkivän raittiusliik-
ken roolia ja sen suhtautumista koh-
tuulliseen alkoholinkäyttöön. Muis-
tettakoon, että yksi vuoden 1985 al-
koholireformin iskulauseita oli "Rait-
tius elämämme normi". Osa kokouk-
sen osanottajista oli sitä mieltä, että
raittiusliikkeen tapa suhtautua torju-
vasti kaikkeen alkoholinkäyttöön, siis
myös kohtuukäyttöön, ei ollut järke-
vää, koska ei voi olla väärin tai mo-
raalitonta juoda hieman silloin täl-
löin. Itse asiassa keskustelu siis koski
alkoholipolitiikan perimmäistä tavoi-
tetta. Oliko tavoitteen oltava raitis
kansa vai alkoholia haitattomasti
(kohtuullisesti) käyttävä kansa?

Monissa yhteyksissä kosketeltiin
myös yleisen alkoholipoliittisen lin-
jan sopeuttamista paikallisiin erityis-
oloihin. Muun muassa kokouspaikan
valinta painotti tätä näkökulmaa:
AzerbaidZanhan on perinteistä mus-
limialuetta. Myös Azerbaidäanin
aluetta koskevat raportit osoittivat
alkoholinkulutuksen ja haittojen vä-
hentyneen vuoden l9B5 alkoholire-
formin seuraukse na. Ne osoittivat
myös, että Azerbaidäanissa alkoholi-
ongelmia esiintyy harvemmin alku-
peräisen väestön kuin sinne muutta-
neiden keskuudessa.

Oli pelkkä sattuma, että kongressi
pidettiin pari viikkoa sen jälkeen,
kun Neuvostoliiton ministerineuvos-
to oli päättänyt uusista alkoholipo-
liittisista toimenpiteistä. Nämä pää-
tökset näyttävät olevan ainakin osit-
tain vastakkaisia vuoden l9B5 pää-
töksille, koska ne lisäävät alkoholi-
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.juomien saatavuutta. Kuitenkin al-
koholijuomien saatavuus on uusien-
kin päätösten voimaantulon jälkeen
tiukempi kuin ennen vuoden l9B5
reformia. Yhtenä tilannearviona esi-
tettiinkin, että nyt tehdyt päätökset
itse asiassa saattavat voimaan ne al-
koholin saatavuuden rajoitukset, joi-
hin vuoden l9B5 reformilla tähdät-
tiin. Tämän tulkinnan mukaan vuo-
den l9B5 reformista tuli varsin radi-
kaali ennen kaikkea siksi, että paikal-
liset viranomaiset olivat ryhtyneet
kilpailemaan keskenään alkoholin

saatavuuden rajoittamisessa. Monil-
la seuduilla tämä johti paikallisiin
kieltolakeihin tai sellaisiin äärimmäi-
syystoimiin kuin viinitarhojen hävit-
tämiseen. Alkoholin saatavuuden ra-
dikaalista rajoittamisesta oli toki se

positiivinen seuraus, että alkoholin-
kulutus aleni. Toisaalta alkoholin
saatavuutta oli kuitenkin kiristetty
niin huomattavasti, että uuden alko-
holipolitiikan kannattajakunta alkoi
uhkaavasti vähentyä.

Päätössanoissaan Nikolai Ivanets
totesi, että alkoholipolitiikan perus-

tavoitteena on väestön alkoholiasen-
teiden ja arvostusten muuttaminen.
Siksi alkoholipolitiikan on oltava ko-
konaisvaltaista ja se tulee sopeuttaa
paikallisiin olosuhteisiin. Alkoholi-
juomien saatavuuden rajoittaminen
on tärkeä osa kokonaisohjelmaa,
mutta rajoitukset on toteutettava
harkiten. Vaikka Neuvostoliiton al-
koholiuudistuksen vaikutukset eivät
olekaan kauttaaltaan positiivisia, ei

se oikeuta heittämään lasta pesuve-
den mukana.

Esa Österberg

Tietoj a ouoden I 9 I I anniskelutoiminnasta

A nnö s k e lut o iminn an ke hitl ätnine n

hallintoneuvoston esityksestä työryh-
män tarkistamaan alkoholin mainon-
taan liittyviä määräyksiä. Työryh-
män on määrä saada työnsä valmiik-
si kuluvana keväänä.

Alko tulee suhtautumaan vastai-
suudessakin myönteisesti anniskelu-
hinnoittelun asteittaiseen ja varovai-
seen vapauttamiseen edellyttäen, et-
tä vapauttaminen ei olennaisesti nos-
ta ravintoloiden hintatasoa tulevissa
kilpailuolosuhteissa.

Hotelli- ja ravintolaelinkeino on
eri yhteyksissä esittänyt alkoholin
myymistä halvemmalla anniskeluun
kuin vähittäismyyntiin eli ns. tukku-
alennusta ravintoloille. Alkoholilain-
säädännön mukaan Alkon tehtävänä
on alkoholista aiheutuvien haittojen
ja vaurioiden minimointi. Haitat
puolestaan riippuvat kokonaiskulu-
tuksen tasosta. Alko ei voi sallia alko-
holin kulutuksen kasvattamista hin-
nanalennuksin varsinkaan nyt, kun
kulutus erityisesti alkoholilain alai-
sessa anniskelussa on selvässä nou-
sussa. Tukkualennus kohdistuisi al-
koholivaltaisiin ravintoloihin ja alen-
nuksen hyöty olisi sitä suurempi, mi-
tä enemmän alkoholia anniskellaan.
Alko katsoo, ettei etenkään nykyti-
lanteessa, jossa alan myynti ja kan-
nattavuus ovat kasvussa, ole tarpeen
siirtää osaa valtion alkoholituloista
elinkeinon käyttöön. Viime vuonna
ravintoloiden markkamääräinen an-
niskelumvynti kasvoi nimellisesti
1B,B % ja kate 18,6 "/".

9l

Ieen. Uudessa järjestelmässä hinnat
saa valita vapaasti tuotteittain ase-

tettujen minimi- ja maksimihintojen
rajoissa. Ainoa rajoitus on, että koti-
maisten juomien tulee olla halvem-
pia kuin niiden ulkomaiset vastineet.
Samalla kertaa toteutettiin muitakin
kevenny'ksiä. Muun muassa ravinto-
loiden ei enää tarvitse ilmoittaa Al-
kolle hintatasojen muutoksia. Alko
kuitenkin valvoo, ettei maksimihin-
toja ylitetä. Niiden määräytymistä ei
muutettu uudistuksen yhteydessä.
Myös kuluvan vuoden alussa tehtiin
anniskeluhinnoitteluun eräitä tar-
kennuksia ja kevennyksiä.

Hinnoittelujärjestelmän muutok-
sella pyritään entistä suurempaan
joustavuuteen. Näin tuetaan nykyis-
tä anniskeluoikeuksien myöntämis-
linjaa, joka on lisännyt ravintoloiden
keskinäistä kilpailua. Jäykkä hin-
noittelujärjestelmä on ollut omiaan
kahlitsemaan sitä. Toisaalta ravinto-
lat eivät ole kuitenkaan juuri hyö-
dyntäneet hinnoittelun suomia mah-
dollisuuksia kilpailukeinona, vaan
hinnat ovat seuranneet yleensä mak-
simihintoja. Yksi syy tähän on ollut
se, että ravintolat eivät voi ilmoittaa
hintojen muutoksista ravintolan ul-
kopuolella. Kertomusvuonna sosiaa-
li- ja terveysministeriö perusti Alkon

Viime vuosina anniskelutoimintaa
on kehitetty voimakkaasti. Näkyvim-
mät muutokset on tehty anniskelu-
hinnoittelussa. Alko ei kerää tietoja
ravintoloista pelkästään itseään var-
ten, vaan kerättävistä tiedoista on
sovittu yhdessä mm. Hotelli- ja ra-
vintolaneuvoston kanssa ja tiedot
luovutetaan alan etujärjestöjen käyt-
töön.

Kertomusvuonna Alko kehitti al-
koholihallintoon liittyvää organisaa-
tiota ja siirsi valtuuksia ja tehtäviä
alaspäin kaikilla tasoilla. Tavoittee-
na on ollut toimintojen yksinkertais-
taminen ja tehtävien siirtäminen sille
organisaatiotasolle, jolla niiden hoito
on tarkoituksenmukaisinta. Esimer-
kiksi uusista anniskeluoikeuksista
päättäminen on siirretty hallintoneu-
voston yleisistunnolta sen ravintola-
jaostolle. Näin vältetään samaa an-
niskeluoikeutta koskeva kaksinker-
tainen käsittely.

Vuoden l9BB alussa kehitettiin an-
niskeluhinnoittelujärjestelmää. Ai-
kaisemmin kaikkien juomien annis-
keluhinnat oli sidottu toisiinsa: yh-
den tuotteen hinnan muuttaminen
aiheutti kaikkien muidenkin tuottei-
den hintojen määrittelemisen uudel-
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