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ATKOHOLI POTITI I KAN TU TEVAISU U DESTA

Suomi on perusteellisimpien alkoholin tuotantoa ja kauppaa koskevien muutosten edessä

sitten kieltolain kumoamisen. Muutoksen ydin on siinä, että mahdollisuudet vaikuttaa al-
koholipoliittiseen harkintaan pemstuvin alkoholijuomien saatavuutta ja hintaa koskevin
päätöksin alkoholin kulutukseen ja sitä kautta alkoholihaittoihin heikkenevät olennaisesti.
Alkoholijuomien verotusta säätelevä laki on jo tullut voimaan, ja eduskunta on saanut käsi-
teltäväkseen hallituksen alkoholilakiesityksen.

Siinyminen alkoholijuomien verotuksessa arvoverosta määräveroon, jolloin vero määräy-

tyy juoman alkoholipitoisuuden mukaan, tekee mahdottomaksi suosia verotuksessa jotain
juomaryhmää alkoholipoliittisin perustein ja näin pyrkiä ohjaamaan kulutusta. Alkoholi-
juomien hintatasoa voidaan kyllakin kokonaisuutena säädellä päätettäessä veron määrästä.

Uuden verolain tultua voimaan eräiden juomien, mm. keskioluen ja halpojen mietojen
viinien, verotus kiristyi, kun taas varsinkin kalliiden väkevien juomien verotus keveni.
Veromuutokset näkyvät juomien vähittäismyyntihinnoissa, mutta eivät väIttämättä ravinto-
Iahinnoissa. Osa ravintoloista kaytti tilaisuutta hyväkseen ja nosti miltei kaikkien juomien

hintoja, vaikka muutokset olisivat edellyttäneet myös hinnanalennuksia. Osa ravintoloista

reagoi muutokseen varovaisesti ja osa seurasi hinnoittelussaan verotason muutoksia. Tapah-

tunut antaa esimakua tulossa olevien alkoholielinkeinoa koskevien muutosten käytännön
vaikutuksista.

Alkon yksinoikeudet lakkaavat vahittaismyyntiä lukuun ottamatta viimeistään tämän

vuosikymmenen loppupuolella. Alkoholin valmistaminen ja myyminen ovat alkoholilaki-
esityksen mukaan luvanvaraista toimintaa, ja luvan saamisen edellytykset ovat keskioluen
myyntilupia lukuun ottamatta varsin tiukat. Uudessa tilanteessa alkoholielinkeinon piirissä
toimivien yritysten määrä mitä ilmeisimmin selvästi kasvaa ja kilpailu kiristyy. Elinkeino-
poliittiset ja liiketaloudelliset intressit oletettavasti nousevat kiristyvän kilpailun oloissa

kansanterveydellisten tekijöiden kustannuksella yha hallitsevammiksi kriteereiksi alkoho-
lin tuotantoaja kauppaa koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi on pelättävissä, että erilaiset
epäterveet piirteet voimistuvat.

Yhdenmukaisuus alkoholilain soveltamisessa ja johdonmukaisuus lain noudattamisen
valvonnassa saavat uudessa tilanteessa suuren painon. Tämä saattaa muodostua ongelmak-
si, jos keskiolutlupien myöntämisperusteet säädetään varsin väljiksi ja jos lupien myöntä-
minenja keskiolutravintoloiden valvonta siirretään laaninhallituksiin, kuten hallitus edus-

kunnalle esittää.

Alkon asema muuttuu ratkaisevasti. Se ei uudessa tilanteessa enää ole keskeinen alkoho-
Iipolitiikan toimija, mutta sillä säilyy edelleen tärkeä rooli. Alkoholin hintapolitiikkaa ja

AtKOHOtIPOt TIIKKA
59 {1994): 3

161



saatavuutta koskevat perusratkaisut, joilla on merkittävä vaikutus alkoholin kulutukseen,

tehdään tulevaisuudessa Alkon ulkopuolella. Tosiasiallinen valta alkoholijuomien hinnois-

ta päätettäessä siirtyy valtiovarainministeriolle, jonka sana kyllakin on aikaisemminkin
vaikuttanut Alkon hallintoneuvoston hintapäätöksiin. Lupa-asioitaja valvontaa, joilla vai-
kutetaan alkoholin saatavuuteen, ryhtyvät hoitamaan sosiaali- ja terveysministeriön alainen

tuotevalvontakeskus sekä keskioluen osalta lääninhallitukset.
Sen lisäksi että Alko tulevaisuudessakin on suurin alkoholijuomien kotimainen valmista-

ja sekä juomien viejä, tuoja ja tukkumyyja ja että sillä säilyy yksinoikeus vahittaismyyntiin
keskiolutta Iukuun ottamatta, alkoholitutkimus ja alkoholihaitoista tiedottava valistus sekä

alkoholiolojen kehityksen seuranta säädetään lakiesityksessä Alkon tehtäväksi. Nämä teh-

tävät eivät ole Alkolle uusia, vaikka niita ei nykyisin vielä voimassa olevassa alkoholilaissa
määrätäkään yhtiön suoritettaviksi. Alko on sosiaali- ja terveyspoliittisin perustein ryhtynyt
oma-aloitteisesti niitä hoitamaan.

Uudessa tilanteessa tutkimus ja haitoista tiedottava valistus muodostuvat merkitykseltaan

ensiarvoisiksi pyrittäessä hillitsemaän alkoholin kulutusta ja alkoholihaittojen syntymistä.
Sen vuoksi on välttämätöntä lisätä tutkimuksen ja tiedotuksen voirnavaroja, kuten Ruotsissa
jo on sikalaisen alkoholikomitean työn tuloksena tapahtunut. Samalla on turvattava näiden

tehtävien hoidon hairiottin jatkuminen ja alkoholitutkimuksen tunnustetusti korkean tie-
teellisen tason säilyminen.

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on kummastuttavaa, etta hallituksen alkoholilakiesityk-
sen perusteluissa asetetaan tavoitteeksi alkoholitutkimuksen ja alkoholivalistuksen siirtä-
minen Alkosta viimeistään vuonna 1996. Viela kummallisemmaksi asia muuttuu, kun ote-

taan huomioon, että hallitus on asettanut työryhmät selvittämään tutkimuksen ja valistuksen
hoitamista. Mika merkitys työryhmillä on, kun hallitus on jo ennalta ottanut kannan yhteen

keskeiseen kysymykseen? Perustelujen keksiminen hallituksen kannanotolle?

Nykyisissä oloissa on erittäin uskaliasta ryhtya purkamaan olemassa olevia, hyvin toimi-
via tutkimusyksikoita. Alkoholilakityöryhmä varoitti tästä todetessaan, että Alkossa suori-
tettava alkoholitutkimus on kehittynyt vuosikymmenien kuluessa ja että vastaavanlaisen

tutkimustoiminnan rakentaminen Alkon ulkopuolelle vaatisi pitkan ajan.

Myös kysymys tutkimuksen voimavaroista on tärkeä. Meilla on leikattu tutkimusresursse-
ja, ja kilpailu niistä on kiristynyt. Tassa kilpailussa yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen

tutkimus näyttävät joutuneen kärsimään suhteellisesti muita enemmän. Jos alkoholitutki-
mus joutuu kilpailemaan näistä samoista resursseista, se jää auttamatta häviajien joukkoon.

Sama koskee myös alkoholin kayton riskeistä ja haitoista keftovaa tiedottamista. Se jaisi
toisarvoiseen asemaan kilpaillessaan monien muiden tarpeiden kanssa sosiaali- ja tervey-

denhuollon määrärahoista.

Tutkimuksen ja tiedottamisen säilyminen Alkon tehtävänä tukee muita samalla alueella
toimivia yksiktiita. Siita on osoituksena se laaja yhteistyö, jota Alkon yksikoilla on yhtion

ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi kaikki se tieto ja aineisto, jota Alkon yksiköt tuotta-
vat, on kaikkien alkoholipolitiikassa toimivien käytettävissä.

Alkoholitutkimuksen sekä riskeista ja haitoista kertovan tiedotuksen säilyminen Alkon
yhtenä tehtävänä sopii yhteen myös sen ajatuksen kanssa, että yritysten on kannettava myös

yhteiskunnallista vastuuta toiminnastaan. Tätä samaa vastuuta on edellytettävä muiltakin
alkoholielinkeinossa toimivilta.
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