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ATKOHOLIPOTITIIKAN DITEMMA

Suomessa ollaan mitä todennäköisimmin ajautumassa tilanteeseen, jossa alkoholin kulutus kas-

vaaja alkoholihaitat lisääntyvät samanaikaisesti, kun valtion alkoholista saamat tulot vähenevät
ja alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn ja alkoholisairauksien hoitoon on käytettävissä entistä

rajallisempi määrä varoja. Muutos aiheutuu usei<.len tekijoiden yhteisvaikutuksesta, ennen

muuta tulossa olevista integraatioratkaisuista ja hyvinvointiyhteiskunnan perustan rapautumi-

sesta. Vielä ei voida nähdä muutosten suuruutta eikä nopeutta. Niiden suunta on kuitenkin selvä.

Sekä valmiiksi neuvotellun ETA-sopimuksen voimaan tuleminen että varsinkin Suomen liit-
tyminen EY:n jäseneksi muuttaisivat maamme alkoholioloja tavalla, joka lisää alkoholin kulu-
tusta, ei tosin välittömästi, mutta kyllakin vähän pitemmalla aikav:ililla.

ETA-sopimus sallii Suomen edelleenkin itse päättää alkoholiverotuksen tasosta, mutta edel-

lyttää, että verotuksella ei suosita eikä diskriminoida mitään juomia. Markkinavoimat kuitenkin
vaikuttavat niin, ettei alkoholin hinta voi meillä olla ainakaan tuntuvasti lahimpia ETA-sopimuk-

sen piirissä olevia maita korkeampi. Tämä laskee alkoholin hintatasoa ainakin jossakin määrin.

Jäsenyys EYssä sen sijaan edellyttää, että Suomi on osaltaan mukana tavaroihin kohdistuvien

välillisten verojen, arvonlisäveron ja valmistevemjen, yhdenmukaistamisessa. Tosin verotuksen

harmonisointi näyttää olevan erittäin kivulias prosessi, ja se jäänee pitkelti markkinavoimien

vaikutusten varaan. Oluen ja viinien osalta veroratkaisuun on pliästy, väkevien juomien osalta ei.

Alkoholiverotus on meillä kuitenkin niin korkealla tasolla, että EY:n jäseneksi liittyminen pakor
taa joka tapauksessa alentamaan sitä tuntuvasti. Saman tien laskevat alkoholijuomien hinnat.

ETA-sopimus lopettaa Alkon yksinoikeuden alkoholin vientiin ja tuontiin, mutta ei vaikuta

vahittaismyyntiin. Kun lisäksi tulliraja säilyy Suomen ja EYn valilla, sopimus ei olennaisella

tavalla lis:ia alkoholin tarjontaa maassamme. Mytiskäan jasenyys EY:ssä ei pakota kumoamaan

lainsäädäntöä,joka antaa Alkolle yksinoikeuden alkoholin vähittäismyyntiin. Sen sijaan se avaa

ulkomaisille yrityksille mahdollisuuden ryhtyä valmistamaan alkoholia Suomessa ja johtaa tul-
Iirajan poistumiseen Suomen ja muiden EY-maiden valilta. 'lävoitteena on poistaa kaikki tava-

roiden, myös alkoholin, kuljettamista maasta toiseen koskevat rajoitukset, jolloin yksityinen

matkailija voisi rajoituksetta viedä alkoholijuomia yli rajan. Täma yhdenmukaistaisi alkoholin

hintoja EYn alueella ja lisäisi alkoholin saatavuutta.

Jos ETA-sopimus tulee voimaan ja varsinkin jos Suomesta tulee EYn jäsen, mahdollisuudet

kayttaa hintapolitiikkaa alkoholin kulutuksen sääntelyyn heikkenevät olennaisesti tai menevät

kokonaan ja alkoholin saatavuuden rajoittamiseen tähtäävät toimet menettävät tehoaan. Seu-

rauksena on mitä ilmeisimmin alkoholin kulutuksen kasvu. Taloudelliset sy1.t saattavat parin

viime l.uoden tapaan vaikuttaa kulutusta hillitsevästi, samoin muutokset yhteiskunnan asenneil-

mapiirissä ja ihmisten elämäntavoissa, mutta ne tuskin pystyvät kompensoimaan alkoholijuomi-

en hintojen alenemisestaja saatavuuden lisääntymisestä aiheutuvia kulutuksen kasvupaineita.
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Alkoholiverotuksen tason aleneminen vähentäisi valtion alkoholista saamia tuloja, jotka olivat
vuonna 1991 hieman yli 12 miljardia markkaa eli noin kymmeneksen valtion verotuloista. Val-

tion menoista niilla on katettu vuosittain noin B prosenttia. Valtion taloudellisen tutkimuskes-
kuksen laskelmien mukaan, joita tosin on kritisoitu, jäsenyys EYssä merkitsisi noin 7 miljardin
markan vähennystä valtion alkoholista saamiin tuloihin vuoden 1992 tasolla olettaen, että kaik-
kien alkoholijuomien verotuksesta syntyy ratkaisu. Laskelmassa ei ole otettu huomioon mahdol-

Iisen alkoholin kulutuksen kasvun tuottamia verotuloja. Vaikka Suomi voisi pitliä yllä jonkin
verran korkeampaa alkoholiverotuksen tasoa kuin EY-maissayleensä, valtion alkoholista saami-

en tulojen menetys olisi kuitenkin tuntuva.

Tutkimukset osoittavat kiistattomasti, että alkoholin kulutuksen kasvua seuraa alkoholin aihe-

uttamien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen lisääntyminen. Integraatioratkaisujen seurauk-

sena odotettavissa oleva kulutuksen kasvu ja haittojen lisääntyminen näyttävät sattuvan ajan-

kohtaan,jossa sosiaali-ja terveydenhuollon voimavaroja ollaan valtionja kuntien talousvaikeuk-
sien vuoksi ainakin suhteellisesti supistamassa. Valtion alkoholista saamien tulojen tuntuva

vähentyminen karjis*ia osaltaan rahoitusongelmaa. Kasvavien sosiaalisten ongelmien korjaami-
nen ja lisääntyvien alkoholisairauksien hoito laas vaatisivat enlistä enemmän resursseja.

Mitkä ovat sitten alkoholin kulutusta hillitsemüän, haittojen syntymistä ehkäisemään ja niiden
seurauksia hoitamaan pyrkivän alkoholipolitiikan mahdollisuudet uudessa tilanteessa?

Sen enempää ETA-sopimus kuin jäsenyys EY:ssä ei edellytä suomalaisen alkoholijärjestel-
män perusteiden muuttamista. Sen sijaan että järjestelmää lähdettaisiin omaehtoisesti purka-
maän. sen olemassaoloa on kaikin keinoin tuettava. Alkolla voi vastaisuudessakin olla siinä
keskeinen asema, ja alkoholijarjestelmän keskeinen osa, vähittäiskauppa, voi säilyä Alkon yk-
sinoikeutena.

Käytänniissä Alkon asemaa kohtaan saattaa kuitenkin syntyä paineita, toisaalta EY:n tuomio-

istuimen mahdollisista ratkaisuista aiheutuvia ja toisaalta kotimaista perua olevia.

Kaupan piirissä on jo varcin pitkään ilmennyt pyrkimyksia päästä jakamaan alkoholin vähit-

täismyynnistä saatavia tuloja. Tämä intressi voi EY-neuvotteluissa yhdistyä maamme maatalou-

den etujen puolustamiseen. l,ähellä on mahdollisuus, että sosiaali- ja terveyspoliittisia nakökoh-

tia korostavalla alkoholijarjestelmällä ollaan valmiit käymään kauppaa, jos se myrymällä voidaan

saada etuja maataloudelle. Kannattaa muistaa, että EY:ssä alkoholipolitiikka on ennen muuta

maatalouspolitiikkaa. Jos näin kay. kulutuksen kasvupaineet voimistuval entisestli2in.

Niin ikaan voidaan olettaa, että valtiovallan Alkoon kohdistamat tuotto-odotukset voimistuvat
ja että Alkoa vaaditaan toimimaan entistä puhdaslinjaisemmin liikelaitoksena, joka tuottaa

omistajalleen mahdollisimman suuren voiton. Tällirin Alkolle sen perustamisesta saakka kuulu-
nut sosiaalinen vastuujää helposti toissijaiseksi. Alkon uusi, vuoden 1992 alussa voimaan tullut
organisaatio, jossa alkoholin tuotanto ja kauppa muodostavat omat liiketoimintaryhmänsä, voi

olla altis mukautumaan tiillaisiin paineisiin, ellei niiden torjumiseen varauduta jo etukäteen.

Alkoholin kulutusta hillitsemään tarkoitettujen keinojen valikoimasta j:iljelle jaavat dedotus
ja saatavuuden siäntely, viimeksi mainittu tosin teholtaan heikentyneenä. Painopiste on siirty-
mässä alkoholin kayttoaja haittoja koskevaan tiedotukseen. Alkoholin sosiaalistenja terveydel-

listen haittojen korjaamiseen tarvittavista varoista joudutaan käymiän aikaisempaa tiukempaa

kädenvliäntöä, jossa itse hankituiksi helposti leimattavissa olevat sairaudet eivät ole vahvoilla.

Tirlevaisuuden näköalat ovat varsin ongelmalliset. Suomalaista alkoholipolitiikkaajoudutaan
toteuttamaan ahtaammissa rajoissa kuin koskaan aikaisemmin. Nyt jos koskaan on viilttämätön-
tä, ettäsosiaali- jaterveyspoliittinen nakOkulmajayhteiskunnallinenvastuu muistetaanniin EY-
neuvotteluihin valmistauduttaessa ja itse neuvotteluissa kuin maamme lainsäädännön mukaut-
tamisessa integraatioratkaisujen asettamiin vaatimuksiin.
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