
KESKIOTUT TAI
SUOMEN

JUKKA S ALOMAA

HINTATASO EIVAT SETITA
JA RUOTSIN EROJA

Tama artikkeli on jatkoa kolmelle OECD-

maiden alkoholin kulutusta käsitelleelle ar-

tikkelilleni ja perustuu samaan tutkimusra-
porttiin (Salomaa I990a) kuin nekin. Tässä

artikkelissa tarkastellaan suomalaisten ja
ruotsalaisten alkoholin kulutuksen ja siihen

vaikuttavien tekijöiden eroja.

Kuten raportista ja aiemmista artikkeleista
ilmenee, alkoholin kokonaiskulutuksen ja

vähittäismyynnin kehitystä Ruotsissa ei pys-

tytä tyydyttävästi selittämään samoilla teki-
jtiilla kuin muiden vertailumaiden vastaavaa

kehitystä. Ruotsi oli myös yksi harvoista ai-
neiston vertailumaista, joissa maakohtaisten

tekijoiden vaikutus oli huomattavasti alkoho-

lin kulutusta alentava Suomeen verrattuna,

vaikka Suomen ja Ruotsin alkoholijarjestel-
mät eivät toisistaan paljon eroa. Tästä syystä

päätettiin tarkastella ruotsalaisten kulutusta
juomaryhmittäin, jotta tapahtuneet rakenne-

muutokset voitaisiin ottaa paremmin huomi-

oon. Artikkelissa esitetään myös eräitä hinta-
rakenteisiin liittyvia tarkasteluja, joita rapor-

tissa ei ole esitetty. Artikkelissa esitetyt tul-
kinnat ja johtopäätökset ovat omiani.

AINEISTO JA MENETETMA

Vertailu tehdään mm. rakentamalla Suomen
ja Ruotsin aineistoilla juomaryhmittäiset ky-
syntämallit. Juomaryhmittäin tarkastellaan

erikseen anniskelukulutusta ja erikseen vä-

hittaismyyntiä. Suomen osalta juomaryhmitys

on aiemminkin kaytetty kahdeksan juomala-
jin ryhmitys (vrt. esim. Salo 1987): viinat
(VO), konjakit, viskit, rommit (KVR), likoorit,
katkerot, cocktailit (LKC), väkevät viinit
(VV), miedot viinit (MV),long drink -juomat

(LD), vahva olut (IV) ja keskiolut (III).
Ruotsin osalta ryhmitys on muutoin sama,

mutta KVR- ja LKC-ryhmat kasitellaan yhte-

nä ryhmänä "'muut väkevät" (VA). LD-juomia
ei Ruotsissa myyda ja keskioluen tilalla on

muu kuin vahva olut (ÖL).

Selitettava muuttuja on kunkin juomaryh-

män juomissa kulutettu absoluuttialkoholin
mätirä kulutusikäistä asukasta kohden. Selit-
tävät muuttujat ovat periaatteessa samat kuin
kokonaiskulutusta selitettäessä (Salomaa

1990b). Koko vahittaismyynnin hinnan tilalla
ovat kunkin juomaryhmän reaalihinnat sekä

selitettävän juomaryhmän ja mahdollisten

substituuttien (= kilpailevien juomaryhmien)

väliset hintasuhteet. Suomessa tällä juoma-

ryhmityksellä on käytettävissä ns. Divisia-
Törnqvist-hintaindeksit. Ruotsin osalta jou-

dutaan käyttämään kunkin juomaryhmän

edustavista tuotteista laskettua hintojen arit-
meettista keskiarvoa.

Aiemmin jo käytössä olleiden muuttujien ja

substituutiohintasuhteiden ohella käytetään

Suomen aineistossa eräitä lisämuuttujia. Näitä

ovat vähittäismyynnissä keskioluen vahittais-
myynnin kieltäneissä kunnissa asuvan täysi-

ikäisen väestön osuus maan täysi-ikäisestä

väestöstä, kaupunkiväestön väestöosuus ja
vuonna 1978 aloitetun Alkon myymaloiden
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Taulukko 1. Tärkeimmät joustot Suomessa vuonna l9BB ja Ruotsissa vuonna I9B7

vähittäiskulutus
Suomi Ruotsi

tulo-
jousto

hinta-
jousto

tulo-
jousto

hinta-
jousto

VO
KVR
LKC
VV
MV
LD
IV
III

vht.

0.71
0.42
r.B4

-0.21*

2.66
t.7B
t.7B

1.31

{.61
--0.91

-0.71
-t.02
-0.86
-1.06
4.26
-o.30

-0.58

-2.20
,t()

-2.74
-r.08

-0.33
-0.13

-0.70
-2.35"b

-1.3 * *

_I.BB

1.66

0.99
4.97u

Suomi

anniskelukulutus

hintajoustot
suora maj.+rav.-

toiminta

hintajoustot
suora maj.+rav.-

toinri nta

Ruotsi
tulo-
jousto

tulo-
jousto

VO
KVR
LKC
VV
MV
LD
IV
III

vht

1.48

1.50
2.44

J.JÖ

5.36
r.18

--0.55

1.39

- 0.31

- 1.56

- 3.31

-to.67
- 2.42

3.07
0.08

-5.50
q a.t

-0.14

-1.0**

-t.49
-t.29
-r.13
4.3r
4.47
-t.75

--0.35

-0.34

- 0.31

- 0.61

3.t7

3.09

2.5**

UII-veroluokan olut-kokonaiskulutus
bOma hinta,/maj.+rav.toiminnan hinta.
*Ei tilastollisesti merkitsevä.
**Arvio ilman II-veroluokan olutta.

lauantaisulun vaikutuksia mittaava osoitin-
muuttuja,joka saa arvon 0 ennen vuotta 1978
ja arvon I muulloin. Anniskelussa näitä lisä-
muuttujia ovat kaupunkien väestöosuuden

ohella sekä kaikkien että B-oikeuksin toimi-
vien anniskeluravintoloiden asiakaspaikko-
jen määrä täysi-ikäistä asukasta kohden ja

vastaava keskiolutravintoloiden määrä. Mal-
lit estimoitiin lineaarisina tasomalleina.

Seuraavaksi tarkastellaan tärkeimpiä teki-
jöitä, mitkä ovat vaikuttaneet alkoholijuo-
mien kulutukseen Suomessa ja Ruotsissa, se-

ka eroja siinä, miten eri tekijät vaikuttavat
alkoholin kulutukseen kummassakin maassa.
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SUOMATAINEN EISII

HATPAA ATKOHOTIA

Mallien perusteella voidaan havaita, miten

erilaisia suomalaiset ja ruotsalaiset ovat suh-
tautumisessaan alkoholiin. Tämä ero tulee
näkyviin kahdella eri tavalla. Ensinnäkin voi-
daan havaita, että suomalaisten kayttaytymi-
nen on humalahakuisempaa kuin ruotsalais-
ten. Se näkyy siinä, että juomaryhmät jakau-

tuvat keskenään kilpaileviin pareihin. Etsies-
sään alkoholihinnaltaan halvimpia, kulutus-
tottumuksiaan vastaavia tuotteita osa kulutta-
jista siirtyy juomaryhmästä toiseen hintasuh-

teiden muuttuessa. Tällaisia keskenään kil-
pailevia juomaryhmäpareja näyttävät olevan

viinat ja KVR-ryhmä, LKC-ryhmä ja väkevät

viinit, miedot viinit ja LD-juomat sekä vahva

olut ja keskiolut. Tämä tulos vastaa Alkon
asiakkaille ostotilanteessa tehdyn kyselytut-
kimuksen tuloksia, mutta poikkeaa jonkin
verran ns. systeemimallilla saadusta tulok-
sesta (vrt. Salomaa l990a, Bl; Holm & Suo-

niemi I9B9). Ruotsista ei 
- 

oluita lukuun
ottamatta 

- 
vastaavieubstituuttipareja ltiyty-

nyt, mikä osittain johtunee käytetystä juo-

maryhmityksestä.

MONOPOTIN VIINA EI ENAA MAISTU

RU OTSATAIS IttE?

Toinen suuri ero suomalaisten ja ruotsalaisten
kulutustavoissa näkyy suhtautumisessa väke-
viin juomiin. Ruotsissa kaikkien mietoja vii-
nejä väkevämpien juomaryhmien tulomuuttu-
jan kerroin on negatiivinen, Suomessa positii-
vinen (väkevien viinien vähittäismyynnissä
tulokerroin on Suomessa negatiivinen, mutta

ei tilastollisesti merkitsevä, taulukko 1). Ra-
portissa väkevien juomien negatiivisen
tulokertoimen katsottiin viittaavan siihen,
että Ruotsissa kulutustottumukset ovat jo pi-
temmän aikaa olleet muuttumassa humalaha-
kuisesta väkeviä suosivasta tavasta kohti mie-
dompia suosivaa keski- ja eteläeurooppalais-
ta juomatapaa. Väkevien osuus tilastoidusta

etanolin kokonaiskulutuksesta onkin Ruot-
sissa pudonnut 14 prosenttiyksikkoä kahdek-
sassa vuodessa. Kulutusikäistä kohden laske-
tussa kokonaiskulutuksessa tämä rakenne-
muutos merkitsee Iähes litran suuruista alen-
tumista 1OO-prosenttisena alkoholina.

Toisaalta jos tuoreimmat tiedot tilastoimat-
toman kulutuksen voimakkaasta kasvusta

Ruotsissa l980-luvulla pitavat paikkansa,
kyse voikin olla aivan toisenlaisista asenne-

muutoksista. Esitetyt arviot tilastoimattoman
kulutuksen tasosta saattavat olla liioiteltuja.
Kuitenkin esimerkiksi poliisin tilastoimien
kotipolttotapausten raju kasvu (Philipson
1990) viittaa siihen, että tilastoimattoman
kulutuksen kasvu on ollut todellista. Myös

arviot turistien tuomien alkoholijuomien mää-

rän kasvusta tuntuvat matkustajamäärien ke-

hityksen valossa uskottavilta. Ehka ruotsalai-
set ovat etelänmatkoillaan tottuneet siinä
määrin halpoihin alkoholihintoihin, että he

eivät enää hyväksy kotimaista hinnoittelua.
Jos nykyinen hintataso ei enää vastaa kulutta-
jien käsitystä siedettävistä alkoholihinnoista,
ei kotipolttoa enää ehkä pidetä yhtä pahana

rikkeenä kuin aikaisemmin. Vastedes on syy-

tä muistaa, että esitettävät tulokset koskevat
vain tilastoitua kulutusta.

SUOMAI.AISEN TISATUTOISTA

ENEMMAN ATKOHOTIIN

Seka koko vähittäismyynnissä että niissä juo-

maryhmissä, joissa Ruotsilla on positiivinen
vahittaismyynnin tulojousto, on jousto Suo-

messa suurempi kuin Ruotsissa (taulukko 1).

Suomalaiset kayttavat siis lisätuloistaan alko-
holiin suuremman osan kuin ruotsalaiset.

Vaikka suomalaiset etsivät halpaa alkoholia
innokkaammin kuin ruotsalaiset, hinnanmuu-

tokset vaikuttavat suomalaisten kuluttamiin
alkoholimääriin vähemmän kuin ruotsalais-
ten. Useimmissa juomaryhmissä sekä koko
vähittäismyynnissä ja koko anniskelussa hin-
tajouston itseisarvo on Suomessa pienempi
kuin Ruotsissa (taulukko I).
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Taulukko 2. Alkoholijuomien vahittaismyynnin hin-
tataso vuonna 1988, hinnat mk/volyymiyksikkö

Myös anniskelussa Suomen hinnat alkavat

hipoa vapaasti hinnoittelevien ruotsalaisra-

vintoloiden hintatasoa. Taulukossa 3 on esi-

tetty eräitä Ruotsin alkoholitilastosta poimit-
tuja ravintolahintoja ja verrattu niitä vastaa-

viin suomalaisiin hintoihin. Suomen osalta

taulukossa 3 esitetään vain anniskeluhinto-
jen maksimit, mutta keskiarvot lienevät lä-
hella niita; kayttaahan kolme neljäsosaa ra-

vintoloista maksimihintoja ja lopuissa hinnat
ovat hyvin lahella maksimia. Nayttaa silta,
että Suomessa ravintoloiden hintataso on jo
osittain ohittanut Ruotsin. Suomalaisissa it-
sepalveluravintoloissa viinien hinnat olivat
vielä vuonna l9BB halvemmat kuin Ruotsis-

sa. Ylempien hintaluokkien ravintoloissa

maksimihinnat ovat jo korkeampia kuin ruot-

salaiset keskihinnat. Myös olutta saa suoma-

laisesta itsepalveluravintolasta huomattavas-

ti halvemmalla kuin Ruotsissa. Korkeamman

hintaluokan ravintoloissa ero Ruotsiin on jo
paljon pienempi. Ainoastaan viinat ovat

Suomessa kautta linjan huomattavasti hal-

vempia kuin Ruotsissa.

Suomessa hintakehitys näyttää edelleen
jatkuvan nopeampana kuin Ruotsissa. Esi-
merkiksi anniskelun maksimihinnat ovat

nousseet aikavalilla 3.5.1988-1.1.1991 it-
sepalveluravintoloissa yli 40 prosenttia ja
ylemmän hintaluokan ravintoloissa yli 20

prosenttia. Ruotsista vastaavia hintatietoja ei

ole käytettävissä. Keskihintojen perusteella

kehitys on kuitenkin ollut siella hitaampaa

kuin Suomessa.

Kuitenkaan Suomessa ei ole tapahtunut ai-
nakaan merkittävää siirtymistä tilastoimatto-
maan kulutukseen tai mainittavaa asiakaska-

toa ravintoloissa. Ilmeisesti suomalaiselle vii-
na on aina hintansa väärtti 

- 
16isln kuln

ruotsalaisille. Ruotsissa 1960-luvun alussa

toteutettu ravintolahinnoittelun vapauttami-

nen, joka tehtiin lupasäännöstelyä purkamat-

ta, nosti anniskelun reaalihintoja kymmeniä

prosentteja muutamassa vuodessa. Tämä

pysäytti anniskelukulutuksen kasvun, ja an-

niskelun osuus absoluuttialkoholina laske-

tusta kokonaiskulutuksesta on nykyisin run-

leo är3§lll?,,.*

Suomi

t9.4.
Ruotsi
keskim.

väkevät juomat
Absolut, 50 cl
Koskenkorva, 50 cl
Eau-de-Vie,37 cl
Cognac Monopol,3T cl
Mac Scot Whisky, 75 cl
Kolmen leijonan viski, 75 cl

väkevät viinit
Vermouth, svensko 75 cl
Alko vermouth, 75 cl
Madeira Fine, 75 cl
Saint John, 75 cl
Amontillado, 75 cl

miedot viinit
Vino Tinto Espagnol, 75 cl
Rioja Tinto, 75 cl
Vino Blanco Espagnol, 75 cl
Misket Karlovo, 75 cl
Cötes du Rhöne, 75 cl

71,00

91,50

141,00

63,67

49,30

ro4,04

39,00

95,00
58,00

34,06

49,48

44,16

24,O0

27,O0

27,O0

t7,29

20,t9

25,50

5,85

8,22

vahva olut
Pripps Export, pullo, 33 cl
kotim. tyyppiolut, pullo,33 cl 6,20
Pripps Export, tölkki, 50 cl
kotim. tyyppiolut, tölkki,45 cl 10,60

kihteet :Y ahittäismyyntihinnasto 19.4. 19BB (Alko);
Alkoholstatistik 1987 & 1988 (Socialstyrelsen)

SUOMAtAISIttE VIINA ON AINA

HINTANSA VAARIII?

Alkoholijuomien hinnat ovat l980luvulla
nousseet Suomessa nopeammin kuin Ruotsis-

sa. Vuonna 19BB vahittaismyynnin hintataso

oli Suomessa korkeampi kuin Ruotsissa.

Oluiden ja viinien osalta ero oli 6-30 pro-

senttia, väkevien juomien 12-30 prosenttia
(taulukko 2).



Taulukko 3. Alkoholijuomien anniskelun hintataso vuonna l9BB, hinnat mk/volyymiyksikko

Suomi

max. 3.5.
itse- yleis-

palvelu- hinta-

ryhmä ryhmä

Ruotsi
keskim.

olut- viini-
ravintolat

erltyrs-
hinta-

ryhmä

väkevä-

Renat, 4 cl
Koskenkorva, 4 cl

halvin mieto viini, 75 cl
Misket Karlovo, 75 cl

kotimainen vahva olut, 33 cl
oluen keskihinta, 33 cl

9,90 14,70 20,70

46,30

24,50

55,25 7r,82

9,30
L2,L8

72,50

13,50

105,60

18,30 t5,82 17,13
I I,19

79.44

Ldhteet: Anniskeluhinnasto 3.5.1988 (Alko); Alkoholstatistik 1987 & 1988 (Socialstyrelsen)

saat 10 prosenttia. Suomessa vastaava osuus

on lähes 25 prosenttia.

RAVINTOTOIDEN MAARA EI VAIKUTA,

VAAN ASIOINNIN HETPPOUS

Alkoholijuomien ravintolakulutus näyttää

erityisesti Suomessa olevan osittain johdettua
kysyntää. Mallasjuomia ja long drink -juomia
lukuun ottamatta anniskelukulutusta selittä-
vissä malleissa koko majoitus- ja ravitsemis-
toiminnan reaalihinta on tilastollisesti mer-

kitsevä selittäjä, jonka joustot ovat suuret.
Tämä viittaa siihen, että kulutuspäätös tapah-
tuu kahdessa vaiheessa: ensin päätetään,

mennäänkö ravintolaan. ja myönteisessä ta-
pauksessa tehdaan juomavalinta vasta ravin-
tolassa. Mallasjuomien ja long drink -juomien
anniskelukulutus ei näytä liittyvän yhtä olen-
naisesti muiden ravintolapalveluiden kayt-
töön.

Sen sijaan anniskeluravintoloiden tai nii-
den asiakaspaikkojen määrä ei mallien mu-
kaan vaikuta anniskelukulutukseen kummas-
sakaan maassa. Tata mallien tulosta havain-

nollistaa hyvin kuvio l. Vuonna 1985 ravinto-
loiden määrä oli Ruotsissa kaksinkertainen,
mutta anniskelukulutus alle puolet Suomen

tasosta. Samaan aikaan asukasta kohden las-
kettu reaalinen tulotaso oli Ruotsissa korke-
ampi ja ravintoloiden hintataso samaa luok-
kaa kuin Suomessa (Purchasing. ..,l9B7).

On siis ilmeisen selvää, että anniskelukulu-
tuksen suuri tasoero Suomen ja Ruotsin valil-
la ei selity ravintolamäärien, tulotasoerojen
tai hintatasoerojen avulla. Anniskelukulutuk-
sen määrä on kasvanutRuotsissaerittäin vähän

l960luvun puolivälin jalkeen. Vaikuttaakin
siltä, että Ruotsissa ei ole koskaan päässyt

muodostumaan samanlaista ravintolakulttuu-
ria kuin Suomessa. Ilmeisesti yksi tarkea syy

tähän onjo 1960-luvun alussa toteutettu hin-
noittelun vapauttaminen, johon ei liittynyt
minkaänlaisia ravintoloiden keskinäistä kil-
pailua edistäviä toimenpiteitä. Tämän seu-

rauksena keskivertoruotsalainen käy harvoin
ravintolassa ryyppäämässä, koska hän ei ole

milloinkaan siihen tottunut. Täysi-ikäistä
kohden lasketusta absoluuttialkoholin koko-
naiskulutuksen tasoerosta nelja viidesosaa

olikin peräisin Suomen ja Ruotsin anniskelu-
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Kuaio l. Anniskeluoikeudet ja -kulutus vuonna

1985

anniskeluoikeurlet / 1(X) (X)0

Suomi Ruotsi

anniskelukulutus litraa / si-ikeinen

Srromi Iluotsi

ffi anniskeluravintolat ! Itlltl-nlrt

kulutuksen välisestä tasoerosta vielä vuonna

1985 (Salomaal990a, taulukko 5).

Jakeluteilla ja fyysisilla kulutusmahdolli-
suuksilla on kuitenkin jotain merkitystä myös

ravintolakulutuksessa. Tätä osoittanee se, että

väestön kaupungistuminen näyttää Suomessa

alentavan vahvan oluen vähittäismyyntiä mut-

ta lisäävän sen anniskelua. Lisäksi anniske-

lun lisäys on noin puolet pienempi kuin vahit-
täismyynnin aleneminen eli samaa luok-
kaa kuin vahvan oluen vähittäismyynti- ja
anniskeluhintoj en tasoero estimointiperiodil-

Ia. Nayttaa siis siltä, että vaikka ravintoloiden
asiakaspaikkojen kokonaismäärä ei sinänsä

selitä ravintolakulutusta, siihen vaikuttaa ra-

vintolassa asioinnin helppous. Lisaksi tama

ravintola-asioinnin helppous ja pubikulttuu-
rin yleistyminen ovat siirtäneet osan kotona

tapahtuvasta seurustelujuomisesta ravinto-
Ioihin. Kehitystä on ilmeisesti edistänyt myös

oluen anniskelu- ja vahittaismyyntihintojen
suhteen säilyminen melko vakaana muiden

alkoholijuomien suhteellisen anniskeluhin-
nan (anniskelu-/vähittaismyyntihinta) nous-

tessa jatkuvasti.

KESKIOTUEN POISTO NOSTI

VAHVAN OTUEN KASVUUN RUOTSISSA

Oluiden keskinäinen substituutiosuhde nä-

kyy myös Ruotsin aineistossa. Ruotsissa vah-

va olut oli ainoa juomaryhmä, jonka kulutus
lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi, kun
keskiolut poistettiin markkinoilta vuonna

1977 (vrt. myös kuviot 4-5). Keskioluen

myynnin lopettaminen lisäsi absoluuttialko-
holina mitattuna vahvan oluen kulutusta 0,31

litraa ja vähensi mietojen oluiden kulutusta
0,87 litraa. Nettovaikutus oluiden kokonais-

kulutukseen oli siten runsaan 0,5 litran eli
noin 7 prosentin alennus kulutusikäistä koh-

den laskettuun kulutukseen. Aiemmin kes-

kiolutkiellon vaikutus on arvioitu kaksinker-
taiseksi (Noval 1980).

Oluiden välistä kilpailutilannetta ja jakelu-
tien vaikutusta siihen heijastanee se, että

Suomessa Alkon myymäläpaikkakuntien

määrän kasvu vähentää keskioluen vähittäis-
kulutusta ja Alkon myymaloiden määrän kas-

vu lisää vahvan oluen vähittäiskulutusta.
Samaa jakelutien vaikutusta keskioluen

myyntiin heijastelee myös se, että keskioluen

vahittaismyynnin elintarvikeliikkeissa kielta-
neiden kuntien väestöosuus on tilastollisesti
merkitsevä keskioluen kulutuksen selittaja.

Alkoholijuomien kokonaiskulutukseen "kui-
vien" kuntien määrällä tai väestöllä ei kuiten-
kaan ole ollut vaikutusta.
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Kuuio 2. Vahittaiskulutus Suornessa juonraryhmi t-
täirr, toteutunut.ja rnalleiIla laskettu kululus vuosi-
na 19(r9- 1988. I i traa 1 00 Vo:n al koholia/k u I utta-
ja! aest()

I itraa

Kut:io,J. Anniskelukulutus Suonressa juomaryh-
nrittäin, toleutunut ja nralleilla laskettu kulutus
vuosina 1969-l9BB. litraa 100 7o:n alkoholia/
ku I uttajavliestii

I itraa
:-)..i)

lt

4.;-)

4

.3.5

2

I,.5

I

0.ir

()

2

t.,')

I

0.;-r

0

2

| .tt

t.6

1.4

2

lqoq;l ;lt 7:t ;7 7tt Bl ttll B; BB

- 
lot('utunut --... hskettu

1.2
2

l)

3
4

.5

6
i
B
9

().tt

0.(r

0.4

o.2

4
:-r

6
7

9

0
1969 71 7:t 75 77 79 uI ti3 ti5 8u
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Keskioluen ja vahvan oluen välinen substi-
tuutiosuhde merkitsee sitä, että Suomessa

usein esitetty vaatimus keskioluen vetämises-

tä takaisin Alkoon ei välttämättä johda alko-
holin kokonaiskulutuksenalenemiseen. Ruot-
sissa keskioluen poistaminen markkinoilta
kolminkertaisti vahvan oluen kulutuksen. Jos

substituutiovaikutus on Suomessa vähänkin
suurempi kuin Ruotsissa, voi keskioluen pois
vetämisellä olla jopa kokonaiskulutusta lisää-
vä vaikutus.
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kr»rjakit. viskit. romnril

EROT I980-LUVUN KEHITYKSESSA JOHTUVAT

VAKEVIEN VIERoKsUNNASIA RUoTsIssA

Keskioluen poistaminen markkinoilta ei ole

vaikuttanut Ruotsissa tapahtuneeseen kehi-
tykseen enää 198O-luvulla. Väkevien suosion

voimakas lasku on tärkein ja lahes ainoa syy

kokonaiskulutuksen alenemiseen Ruotsissa

198O-luvulla (kuviot 2-5).Varmasti ei kui-
tenkaan voida sanoa, johtuuko tämä väkevien
suosion lasku kulutustapojen eurooppalaistu-
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Kuuio 4. Vahittaiskulutus Ruotsissa juomaryhmit-

täin, toteutunut ja malleilla laskettu kulutus vuosi-

na 1964-1987, litraa I 00 7a:n alkoholi.r/kuluttaja-
väestü

litraa
it,5

Kuuio 5. Anniskelukulutus Ruotsissa juomaryh-

mittäin, toteutunut ja malleilla laskettu kulutus
vuosina 1964-1987. litraa 100 7o:n alkoholia/ku-
luttajaväestö

I it r:u

19&66 611 70 72 74 7(t 78 BO 82 t14

- 
toleutunul ''''''', laskettu

I = vahva olut
2 = miedot viinit
:l = muut väkevät

Tulojen tai hinnan muutoksen aiheuttama

muutos alkoholin kulutukseen riippuu tulo-
jen tai hinnan muutoksen ja joustojen ohella

ennen kaikkea tarkasteltavan juomaryhmän

alkoholimääräisestä kulutustasosta. Tästä

syystä tulo- ja hintavaikutukset ovat yleensä

suurimmat ryhmissä, joissa kulutetaan eniten

alkoholia.
Vaikka viinojen tulojousto on Suomessa

kolmanneksi pienin, tulojen kasvu on nosta-

nut niiden vähittäismyyntiä oluiden ohella

eniten (taulukot I ja 2). Tama johtuu siitä, että

viinat ovat alkoholimäärältään suurin vähit-
täismyynnin ryhmä ja keskiolutta lukuun ot-
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I = viinat 4 = muut väkeväl
5 = vahva olut
6 = väkevät viinit

4 = viinat
5 = väkt:vät viinit2 = mieto olut (kokonaiskulutus)

3 = miedot viinit

misesta tai kotipolton kasvusta vai molemmis-

ta tekijöistä. Mallien mukaan mikään tekijä ei

näytä lisänneen niiden suosiota. Sen sijaan

mietoien iuomien, erityisesti mietojen viinien,
suosio on kasvanut Ruotsissa voimakkaasti.

Suomessa lahes kaikkien juomaryhmien

- 
ennen kaikkea oluiden ja viinien - 

kulu-
tus on kasvanut. Vertailtaessa mietoja juomia

vähittäismyynnissä ja koko anniskelua ei tär-

keimpien tekijoiden erillisvaikutuksissa ole

olennaisen suurta eroa Suomen ja Ruotsin

valilla - 
tuloja lukuun ottamatta. Suomessa

tulokehitys on lisännyt oluiden kulutusta huo-

mattavasti enemmän kuin Ruotsissa.

keskiolutkausi

,-r-/ /
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Taulukko 4. Selittavissa tekijöissä tapahtuneet kokonaismuutokset vuodesta I9B0 vuoteen l9BB,Vo

Suomi Ruotsi

vähittaismyynnin reaalihinnat
väkeväl juomat yhteensä

viinat
KVR
LKC

miedot juomat yhteensä

väkevät viinit
miedot viinit
LD-juomat
vahva olut
keskiolut (II-veroluokan olut)

majoitus- ja ravitsemustoiminnan reaalihinnat

kuluttajahinnat

yksityisten kul utusmenojen volyymi/asukas

anniskelun reaalihinnat 1 985-1988
viinat

A-ravintolat (Renat)

miedot viinit
A-ravintolat (halvin)

viiniravintolat (halvin)

vahva olut
A-ravintolat (ruots.)

viiniravintolat (ruots.)

olutravintolat (ruots.)

9,7
6,7

13,4

1B,l

69,7

qo1

9,7*

6,9
3,1

7,1

15,5
4,8

12,t
21,7
11,6

6,8
7,6

7,0
t4,2

18,5

8,4

')J,ö

69,L

t4,6

10,3

0,3

1 1,9

9,0
l,ö

6,7
5,2
8,4

*PI. keskiolut.
Lähteet: Socialstyrelsen (1989); Alko (1990); National... t990aja b

tamatta vähintään kaksinkertainen muihin
juomaryhmiin verrattuna. Vahiten tulokehi-
tys on kasvattanut väkevien viinien sekä

konjakkien, viskien ja rommien vahittaisku-
lutusta. Anniskelussa tulovaikutus on ollut
suurin anniskeluravintoloiden kolmen suu-

rimman juomaryhmän, vahvan oluen, long

drink -juomien ja viinojen, kohdalla.

Ruotsissa tulojen vaikutus mietojen juo-

mien vähittäiskulutuksen ja koko anniskelu-

kulutuksen kehitykseen on ollut odotusten

mukainen. Tulojen kasvu on lisännyt eniten

mietojen viinien ja mietojen oluiden vähit-
täismyyntiä. Anniskelussa tulojen kasvun

vaikutus on keskittynyt mietoihin viineihin ja

vahvaan olueen.

Suomessa reaalihintojen nousu on alenta-

nut eniten viinojen vahittaiskulutusta, vaikka
niiden hintajousto on oluiden jalkeen pienin
ja hintojen nousu on ollut mietojen viinien
seka konjakkien, viskien ja rommien jalkeen

hitainta (taulukot I ja  ). Vaikka oluiden hin-

ALKOHOIIPOLITIIKKA
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nat ovat nousseet 2-3 kertaa enemmän kuin
viinojen, on hintojen nousun aiheuttama kulu-
tuksen aleneminen jäänyt hintajouston pie-
nen itseisarvon vuoksi molemmissa oluttyy-
peissä paljon pienemmäksi kuin viinoissa.
Toisaalta tämä hintavaikutus on muissa ryh-
missä vielä pienempi (Salomaa 1990a).

Ruotsissa viinojen hinnat ovat nousseet

hitaammin kuin muiden juomaryhmien, mutta
poikkeuksellisen suuren hintajouston vuoksi
hintavaikutus on viinoissa moninkertainen
muihin juomaryhmiin verrattuna.

Suomessa hintakehitys on alentanut kaik-
kien juomaryhmien anniskelukulutusta. Ra-

vintolahintojen yleinen nousu on alentanut
anniskelukulutusta enemmän kuin juomien

oman hinnan nousu. Eniten hintakehitys on

alentanut viinojen, konjakkien, viskien ja
rommien sekä vahvan oluen anniskelua.
Ruotsin anniskelussa hintakehityksen vaiku-
tus on useimmissa juomaryhmissä vähäinen.
Vain väkevien juomien anniskeluun hintake-
hityksella on ollut merkittävää vaikutusta.

Suomessa ikärakenteen muutokset ovat vai-
kuttaneet alentavasti erityisesti vahittais-
myyntiin, mutta myös anniskeluun. Ikäraken-

teen vaikutus on vähittäismyynnissä suurem-
pi, mutta anniskelussa pienempi kuin hinta-
muutosten vaikutus. Myös Ruotsissa rakenne-

muutokset ovat alentaneet alkoholijuomien
vahittaismyyntiä, joskin hieman vähemmän

kuin Suomessa. Ruotsin anniskelukulutusta
ne näyttävät vain lisänneen. Toisaalta on

muislettava. että rakennemuutlujal saattavat

mitata monien trendimäisten tekijöiden netto-

vaikutusta alkoholin kulutukseen, joten nii-

l:;..rt*"" 
on tulkinnoissa oltava varovai-

YHTEENVETO

Mallien perusteella voidaan havaita suoma-

laisten kayttaytymisen olevan humalahakui-

sempaa kuin ruotsalaisten. Suomessa juoma-

ryhmät jakautuvat keskenään kilpaileviin
pareihin, joita ovat viinat ja KVR-ryhmä,

LKC-ryhmä ja väkevät viinit, miedot viinit ja
LD-juomat sekä oluet. Etsiessään alkoholi-
hinnaltaan halvimpia, kulutustottumuksiaan
vastaavia tuotteita osa kuluttajista siirtyy juo-
maryhmästä toiseen hintasuhteiden muuttu-
essa. Ruotsista ei 

- 
oluita lukuun ottamatta

- 
vastaavia substituuttipareja löytynyt.

Ruotsissa kaikkien mietoja viineja veke-
vämpien juomaryhmien tulomuuttujan ker-
roin on negatiivinen, Suomessa positiivinen.
Ruotsissa kaikkien väkevien juomien kulu-
tus onkin alentunut koko l980luvun ajan.

Varmasti ei kuitenkaan voida sanoa, johtuuko

tämä kulutustapojen miedontumisesta tai
kotipolton ja turistialkoholin kayton lisäänty-
miseslä vai molemmista.

Yleensä tulojoustot ovat Suomessa suurem-
mat kuin Ruotsissa. Suomalaiset kayttavat

siis lisätuloistaan alkoholiin suuremman osan

kuin ruotsalaiset. ?lisaalta hinnanmuutokset
vaikuttavat suomalaisten kuluttamiin alkoho-
Iimääriin vähemmän kuin ruotsalaisten kulu-
tusmääriin, sillä useimmiten hintajouston
itseisarvo on Suomessa pienempi kuin Ruot-
sissa.

Alkoholijuomien hinnat ovat l98O-luvulla
nousseet Suomessa nopeammin kuin Ruotsis-
sa. Vuonna 19BB vahittaismyynnin hintataso
oli Suomessa korkeampi kuin Ruotsissa.

Myös anniskelussa Suomen hinnat alkavat
hipoa vapaasti hinnoittelevien ruotsalaisra-
vintoloiden tasoa. Kuitenkaan Suomessa ei

ole tapahtunut ainakaan merkittävää siirty-
mistä tilastoimattomaan kulutukseen tai
mainittavaa asiakaskatoa ravintoloissa. Il-
meisesti suomalaiselle viina on aina hintansa
väärtti 

- 
toisin kuin ruotsalaisille.

Mallit viittaavat siihen, että anniskelukulu-
tuspäätös tapahtuu kahdessa vaiheessa: en-

sin päätetään, mennäänkö ravintolaan, ja
myönteisessä tapauksessa tehdaan juomava-

linta vasta ravintolassa. Sen sijaan anniskelu-
ravintoloiden tai niiden asiakaspaikkojen
määrä ei mallien mukaan vaikuta anniskelu-
kulutukseen kummassakaan maassa. Kuiten-
kin jakeluteilla ja fyysisillä kulutusmahdolli-
suuksilla on jotain merkitystä myös ravintola-
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kulutr-rksessa.
'l'ulosten mukaan keskioluen myynnin lo-

pettaminen Ruotsissa aiheutti runsaan 0,5 lit-
ran eli noin 7 prosentin alennuksen kulutus-
ikaista kohden laskettuun absoluuttialkoho-
lin kokonaiskulutukseen. Aiemrnin keskio-
lutkiellon vaikutus on arvioitu kaksinkertai-
seksi.
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voimakas lasku on tärkein ja lahes ainoa syy
kokonaiskulutuksen a[enemiseen Ruotsissa
l980-luvulla, ja se on mytis tärkein syy mai-
den välisiin alkoholin kulutuksen kehitys-
eroihin l98O-luvulla.

port 4. Linköping l9B0
Philipson, Claes: Mörkertalet. I AS-rapport. Stoc:k-

holm: lAS. l990
Purchasing power pari ties antl real expenditures

1985. Paris: OECD. 1987
Salo, Maija: Al koholijuomien anniskelukulutuk-

sen rnäärän kehitys vuosina 1969-1986 ja eräitä
anniskelua koskevia kysyntämalle.ja. Alkon talou-
dellisen tutkimus- ja suunn i tteluyksikön tutkimus-
seloste nr-o 9. Helsinki: Oy AIko Ab, 1987

Salomaa, Jukka: Alkoholin kulutus eräissä
OFICD-maissa vuosina 1960-88. Alkon taloudel-
lisen tutkimus- ja suunnitteluyksikön tutkimusse-
loste nro 16. Helsinki: Oy Alko Ab, 1990. 1990a

Salomaa, Jukka: Alkoholijuomien kulutuksen
taso ja rakenne OECD-maissa. Alkoholipolitiikka
55 (l990): 5,2t4-223. t990b

Vahittäismvyntihinnasto 19.4. I9BB. Helsinki : Oy
Alko Ab. l9UB.

On the basis of the models" it r:an be seen that
l'inns have a greater proclivity to become dmnk
than do the Swe<les. Finnish beverages are divided
irrto r:onrpetitive pairs, which are: spirits and the
CWR group (i.e. r:ognac, whisky and rum), the LBC
group (liqueurs, lritters and r:ocktails) and {irrtified
wines, table wines and the 'long-drink' (a pre-
mixed gin-based r:<rcktail), and beers (medium and
strong). In searching for products that are cheaper
in price antl r:orrespond to their prelerences, some
(ionsumers move Irrrrn one gl'oup ol' beverages to
another as the prir:e relationships change. ln Swe-
den, with the exception ol beers, <:orrespontling
substitutions were not founcl.

In Sweden. the in<.ome far:krr coellicient frrr all
beverages stronger than still wines was negative; in
Finland it was positive. In Swetlen, consumption of
all strong beverages has in fat:t decreased through-
out the 1980s. However, it cannot be said with any
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ceflainty whether or not this is the result of a

change in consumer habits in the direction of
milder alcoholic beverages, or an increase in home

brewing and the use o[ tax-free alcohol bought on

holiday, or both.
Generally speaking, income flexibility in Fin-

land is greater than in Sweden. That is, the l'inns
use increases in income to buy alcohol to a greater
extent than the Swedes do. On the other hand,

changes in price affect F'innish akrohol consump-
tion less than Swedish. because the intrinsic value
in most price elasticities is smaller in Finland than
in Sweden.

During the l9B0s, prices of alt:oholic beverages

rose faster in Finland than in Sweden. In I 9BB, the

price level ofretail sales was higher in Finland than

in Sweden. ln restaurant sales as well, l'innish
prices are beginning to reach the level of the
unregulated, prices of Swedish restaurants. How-
ever, in Finland there has been no significant
transfer to unregistered consumption (not covered

by the statistics), nor has there been any notable
decrease in customers in restaurant during l980s.
Evidently Finns find that spirits are always worth

their price, but the Swedes do not.

The models indicate that the consumer's deci-
sion to drink in a restaurant takes place in two

stages: first comes the decision to 8o to a restäu-
rant, and in the case of a positive answer the

decision of what to drink takes place in the restau-
rant. Conversely, it seems on the basis of the

models that neither the number of restaurants that
serve alcoholic beverages nor the number of seats

in these restaurants has an effect on restaurant
consumption in either country. However, the dis-
tribution channels and the at:tual opportunities for
consumption are also of some significance in res-

taurant sales.
According to the results of the study, the t;essa-

tion of sales of medium lreer in Sweden caused a

decrease o[ over 0.5 litres, or some 77o, in total
absolute alcohol consumption per adult. Previous-
ly the eflect of the prohibition of medium beer had

been estimated at double that.
The removal of medium beer from the market no

longer had any effect on trends in alcohol con-
sumption in Sweden in the l980s. The sharp

decrease in the popularity of strong alcoholic
beverages is the most important and almost the
only reason for the decrease in total consumption
in Sweden in the 1980s, and is also the most

important reason for the differences in trends be-
tween Swedish and Finnish alcohol consumption
during that timeperi<-rd.
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