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RUOTSIN ALKOHOLIPOLIITTISEN KOMISSION RAPORTTI

TOIMEKSIANTO

on des Brasseurs du March6

Communissa, EU-maiden pa-

nimojärjestöjen liitossa, joka

sijaitsee Brysselissä. Siella ol-
laan hyvin kiinnostuneita Poh-
jolan tapahtumista, muun mu-
assa tilastoimattomasta kulu-
tuksesta rajoitusten tuloksena.

Ruotsin alkoholipoliittinen ko-

missio asetettiin joulukuussa

l99l ja sille annettiin työsken-
telyaikaa vuoden 1993 lop-
puun asti. Komission tuli an i-
oida harjoitettua alkoholipoli-
tiikkaa ja tehdä ehdotus tule-
vasta alkoholipoliittisesta stra-
tegiasta. Tulevaisuuden strate-
giaa laatiessaan komission tuli
ottaa huomioon muun muassa

Euroopan yhdentymiskeh itys.

Lisäksi komissiolle oli annettu
eriryisrehräviksi alkoholin vää-

rinkäytöstä perheille aiheutu-
vien sosiaalislen ongelmien
kartoittaminen ja katsauksen

laatiminen alkoholin väärin-

kayttajien hoidosta.

Komission toimeksiannossa
todettiin myös, että alkoholipo-
liittisen strategian tavoitteena
tulee olla alkoholin kokonais-

Tässä se on ollut yhteistyössä

kan.samme. lVluutoin se ei oi-

keastaan harrasta tutkimusta.

- EU-panimot elärät toisen-
laisessa poliittisessa ilmastos-

sa ja pelkäävät ehka pohjois-
maisen tartunnan leviämistä.
En ole hr.rolissani meidän tule-

kulutuksen vähentäminen ja
alkoholin haittavaikutusten ra-
joittaminen. Lisäksi toimek-
siannossa todeltiin, eltä komis-

sion tulee pohtia, voitaisiinko
joitakin voimassa oler ia mää-

räyksiä yksinkerlaistaa tai

poistaa kokonaan, samoin kuin
sitä, tulisik() joitakin määräyk-
siä selventää tai tiukentaal
tämä läpikä)nti tuli suorillaa
pitaen silmallä alkoholipoliit-
tisten toimenpiteiden rnielek-
kyyttä ja alkoholipolitiikan us-
kollavuuttd. Raamil komission

työlle olivat siten varsin selvät
ja tiukat.

PERUSTINJAUS

Komissio luovutti mietintönsä
"Svensk alkoholpolitik - en

strategi för framtiden" huhti-
kuussa 1994. Siinä komissio

vaisuudestamme. Me saarnrne

luultavasti vain lisää helpotuk-
sia, kun taas Eurooppaan tulee
mahdollisesti lisaa rajoituksia.

HAAS'I'ATTELU: KERSl'lN STENIUS
KAAUNÖS: ARJA AARNIO

toteaa, että alkoholipolitiikan
perustavoitteena tulee edel-
leenkin olla alkoholin kayton
ja väärinkäytön rajoittaminen.
Perustelu tälle linjaukselle on,

että vaikka alkoholin kulutus
on Ruotsissa kansainvälisesli
katsottuna varsin alhaisella ta-

solla. aiheuttaa alkoholi silti
Ruotsissa monia sosiaalisia,
terveydellisiä. taloudellisia ja

inhimillisia ongelmia.

TILANNEANALYYSI

Komissio toteaa, että Euroopan
yhdentyminen samoin kuin
Ruolsin koloinen kehitys vai-
kullavat mahdollisuuksiin jat-
kaa tähän asti harjoitettua ra-
joittavaa alkoholipolitiikkaa.
Tilanleen analyysi johtaa pää-

telmäärr. että alkolrr-rlijuomien
korkeita hintoja. alkoholimo-
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nopolia sekä alkoholin säata-

vuuden ja rajakaupan rajuitla-
mista ei tulevaisuudessa voida

kayuaa alkoholipolitiikan kei-
noina samassa määrin kuin täl-
la hetkella. Tämä kannanotto
perustuu arvioon vallitsevassa
yhteiskunnallisessa tilassa to-
siasiallisesti käytettävänä ole-
vasta keinor alikoimasta: siinä

ei oteta kantaa erilaisten alko-
holipoliittisten keinojen tehok-
kuuteen.

Kun alkoholipolitiikan ta-
voitteeksi on asetettu kulutuk-
sen rajoittaminen ja kun osaa

kul utusta nykyisin rajoillavista
toimista ei arvioida voitavarr

kiristää vaan niiden arvellaan
pikemminkin olevan lievene-
mässä. on johtopäätös ilmei-
nen: on löydettävä uusia tehok-
kaila keinoja ärselelun la\uil-
leen saavuIlanriseksi. Komis-

sio on hyvin tietoinen siitä, että
tämä ei ole helppo tehtävä, kos-
ka se on suoritettava toimeksi-
annon antamissa rajoissa, eli
on luotava alkoholin kulutusta
alentavaa tietoista ja vastuul-
lista alkoholipolitiikkaa tur-
vautumalla kansalaisten hy-
räksymiin keinoihin.'Iämän
pulman komissio pyrkii ratkai-
semadn peilaamalla tulerai-
suuden alkoholipolitiikkaa
kolmea tosiseikkaa vasten. lln-
siksikin ehdotettavan alkoholi-
poliittisen strategian on kestet-

tävä tosiasia, että alkoholin
käyttö on osa vallitsevaa kult-
tuuria. Toiseksi on lähdettävä
siitä. että useimmal ihmiset
kykenevät kä1,ttamäan alkoho-
Iia kohtuullisesti. Mutta kol-
manneksi on myiis totta, että
monille ihmisille alkoholi on

ongelma ja että monet käyttä-
vät alkoholia liiallisesti ja että

alkoholin käyttö aiheuttaa mo-

nenlaisia vaikeita sosiaalisia,
terveydellisiä. taloudell isia ja

AIKOHOt POLIT] KKA

inhimillisia seurauksia. On

lürkeliä huomala, etlä Ruulsin
alkoholikomissio ei viimeksi
mainitun tosiseikan vuoksi ole
jaaräpaisesti tai irlealistisesti
lvomassa paalaan setnaan.

vaan toteaa yksioikoisesti, että
menestyksekäs alkoholipoli-
tiikka edellyttää väestön

enemmistön tukea. Siksi alko-
holipolitiikan tavoitteiden on

ollava olennaisia ja keinojen
kohtuullisia.

EHDOTETUT TOIMET

Komission strateginen lähtö-
kohta on siis seuraava: koska
alkoholijuomien hinnat tulevat
alenemaan, koska alkoholin
saala\ uus lulee paranemaan ja
koska alkoholiin liittyvät mo-

nopolioikeudet tulevat vähene-

mään, on toisaalla kiristettävä
linjaa tai tehoslettava jo harjoi-
tettua toimintaa. Tilannearra-

lyysin pohjalta ei ole yllatys,
että konrissio ehrlotlaa pääasi-

alliseksi toimirrtulinjaksi tie-
dotuksen, valistuksen ja ope-
tuksen voimakasta lisäämistä

sekä kansalaisten tietoisuuden
ja vastuuntunnon herättämistä
ja vahvistamista. Tämä ei kui-
tenkaan tapahdu saatavuuclen

rajoittamisen kustannuksella.
Komissio nimittäin toteaa

myös selväsl i. ellä ruolsalainen
yhteiskunta tarvitsee joukon
alk,,holin saala\ uulla rajoitta-
via toimia; joitakin rajoituksia
on lievennettävä ja joistakin
rajoituksista on luovuttava
mutta eräitä rajoituksia on sel-
vennettävä ja eräitä on tiuken-
nettava.

Komissio painollaa erilyi-
sesti seuraavia seitsemää teh-
tävää:

- On luotara kasvuvmpäris-

töjä. joissa alkc,holin kaytto ja

erityisesti humalahakuinen
juominen ei leviä nuorten kes-
kuuteen.

- On ehkäistävä alkoholin
kayttoa väestöryhmissä. joissa

alkoholi on erityisen haitallis-
ta, esimerkkinä raskaana ole-
vat naiset.

- On jaettava tietoa alkoho-
Iin suurkulutuksen lenel sris-
keistä ja tuettava yksiloita hei-
dan pyrkimyksissään vähentää

alkoholin kaytttiaan.

- On tuellava tilanneraittiul-
ta. esimerkkinä liikenneraitli-
us,

- On pyrittävä myötävaikut-
lamaan siihen, etlä kansalaisel
omaksuisivat pidattyvat alko-
holinkäyttötavat - äterhäll-
samma alkoholvanor oli yksi
vuoden I974 alkc'hol ikomitean
pääsanomista.

- On kehitettävä alkoholin
väärinkäyttäjien. erityisesti
syrjäytyneiden hoitoa.

- On parannettava väärin-

kayttajien omaisten. erityisesti
lasten asemaa.

Koska mainittujen tehlär ien

suorillamincn edelll ltär.i moni-
en tahojen koordinoitua toi-
mintaa ja tavoitteirlen sisäisl1-
mistä kaikkiin kansalaisiin,
komissio ehdottaa laajan kan-
sallisen, alueellisen ja paikal-
lisen toimintasuunnitelman
laalimista alkoholihaittojen
ehkäisemiseksi.

A I. KO H O LIPO I- IITT IS ET

RA.JOITUKSET

Kornission näkemysten mu-
kaan alkoholipoliitt isilla rajoi-
tuksilla on oma tärkeä roolinsa
kokonaisstrategiassa, koska

rajoitukset ovat sinänsä tehok-
kaita ja koska ne samalla lisää-
vät muun kohtuullisen alkoho-
lin kayton merkitystä painotta-
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van toiminnan uskottavuutta.
Alkoholipoliittisissa rajoituk-
sissa komissio kiinnittaa eri-
ll islä hu,rmiota alkoholimai-
nontaan, ikarajoihin, alkoholi-
monupoliin ja alkoholijuomien
kotivalmistukseen.

Miedon oluen mainonta vah-
van oluen piilomainontana on

ongelma myös lluotsissa. Talta
osin komitea ehdollaa sään-

nösten tiukentamista siten, että

miedon oluen mainonnalla ei
voida enää edistää vahvan olu-
en menekkiä. Esimerkiksi
miedon ja vahvan oluen etiket-
tien tulee olla erilaisia.

Ruolsissa Syslembolagetissa

asioivalta edellytetään 20 vuo-

den ikaa; ravintoloissa voidaan
alkoholia tarjoilla lB-vuotiail-
le. Komissio esittää alkoholi-
juomien anniskeluikärajan
nostamista 20 vuoteenja uskoo
ehdotuksellaan olevan väestön

enemmistön tuen.
Alkoholimonopoleja tarkas-

tellessaan komissio painottaa
valtiollisen rahittaismlynti-
monopol i n eli Systembolagetin
säilymisen merkitystä. Muut
monopolit komissio katsoo me-

netetyiksi E'lA-sopimuksen
r uoksi. Kuitenkin komission
mielestä nykyisen valmistus-
ja tukkumyyntimonopolin eli
Vin & Spritin omistuksen tulisi
säilyä valtiolla.

Kotir almi'tus on Ruotsissa

Suomea merkittävämpi alko-
holipoliittinen kiistakysymys
muun muassa siksi, että se on

Iaajempaa kuin Suomessa. Täl-
Iä alueella komissio ehdottaa
oluen ja viinin valmistukseen
larkoilettujen pakkausten mai-
nonnan kieltamista sekä koti-
polton ralronnan ja rangais-
tusten tiukentamista.

ALENEVAAN KULUTUKSEEN
VAESTÖN TUKEMANA?

Ruotsin alkoholipoliittinen ko-
missio uskoo luoneensa strate-
gian, joka johtaa alhaisempaan
alkoholin kulutukseen ja al-
haisempiin alkoholihaittoihin
myös siinä tapauksessa, että
Ruolsista tulee EU:rr jäsen.

Konrissio painotlaa tämän

edellyttävän voimakasta pa-

nostusta sekä koko väestiiön

ellä joihinkin riskirl hmiin
kohdistuviin ennalta ehkäise-
viin loimiin. Näma toimel
koostuvat sekä tiedoluk.esla ja
r alistuksesta etlä korkeistir
hinnoista ja muista alkoholipo-
liittista rajoituksista.

Ruotsin komissio istui sa-

maan aikaan, kun Ruotsi neu-
votteli jäsenyysehdoistaan

EL:n kanssa. Vallaosan komi-
lean lyöskenlelvajasla Ruotsin
virallisena linjana oli kaikkien
alkoholiin Iiittyvien monopoli-
oikeuksien säi1yttäminen. Vas-

ta komitean ollessa loppusuo-
ralla Ruotsi paljasli korltinsa.
sopi Systembolagetin säilyttä-
misestä ja luopui muista mono-
poleista. Vaihtoehtoinen sa-

nonta on: Vasta komitean olles-
sa loppusuoralla Ruot'i joutui
luopumaan muista taroitteis-
laan kuin Systemholagetin säi-
lyllämiseslä. llmeisesti kumpi-
kin lulkinta on losi siinä mie-
lessä, että Ruotsissa oli koko
EU-neuvottelujen ajan vallalla
kaksi vahvaa linjaa monopoli-
kysymyksessä. Siksi talla het-
kella roi tavata ruotsa[aisia,
jolka orat aidosti t1yt1väisiä
valittuun neuvottelustrate-
giaan. samoin kuin niita. joi-
tlen mieleslä oli senlään hyvä.

että 51 slembolagel onnislulliin
säil1ttämään. Ulkopuolisten
näkökulmasta Ruotsin kaksi-
jakoinen kanta oli pulmallista,

koska eri keskustelukumppa-
nciden välittamät sanomat oli-
rat keslenään ristiriitaisia ja
oli vaikea tietää, miten niihin
tulisi suhtautua. Ruotsalaisen
miel ipiteen kaksijakoisuus nä-

k11 rnyös Lonrission mietin-
nössä siten. että mahdollisen
EU-jasenyyden vaikutusten
pohdinta ei ole mietinnön vah-
vinta osaa sekä sisältää selvää
jälkiviisautta ja epävarmuutta.

Komissio on myös jossakin
määrin epävarma perusstrate-
giansa pitävyydestä eli siitä,
r oidaanko muhdollisten tai
jopu väistämättömien hin-
nanalennusten ja saatavuuden
Iisäysten vaikutukset kompen-
soida muilla keinoilla, etenkin
kun tiedotuksen ja valistuksen
vaikutuksista ei ole kovin sel-
vää tutkimuksellista näyttöä.
lbisaalta on toki selvää. että
ennalta ehkäisevän toimirrnan
nrahdollisuuksia ei ole sosiaa-

litoirnen eikä terveydenhuol-
Ion alalla suinkaan kaytetty
Ioppuun. päinrastoin roisi ur-
vella tähänastisen toimirrnan
olleen melko vaatimatonta käy-
tettävissä oleviin mahdolli-
suuksiin verrattuna. Mutta
mahdollisuuksien hyödyntä-
minen ei ole ilmaista, joten en-
naltaehkäi*yn lehoslaminen
edellyttää runsaasti koulutusta
ja riittarien resurssien osoilla-
mista alkoholiongelmien en-
naltaehkäisyyn.

Ruotsin alkoholipoliittinen
komissio on ottanut vastaan eu-
rooppalaistum isen haasteen ja
pyrkinyt löytämään tien alene-
vaan alkoholin kulutukseen
myös EU:n jäsenenä. Luotua
strategiaa ei ole syytä vähätel-
lä: siinä on oma logiikkansa ja
silla on mahdollisuus muuttua
todeksi. Silti on syltä esittää
kolme kysyrnystä. Ensiksikin
voidaan kysyä, onko ruotsalai-
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nen yhteiskunta todella valmis

pan()stamaan alkohol ihaittojen
ennaltaehkäisyyn kt,mission
esitlämässä laajuudes*a ja

onk, panoslus sittenkään riit-
tävä kääntämäan alkoholin ku-
luluksen laskuun. Toiseksi voi-

daan kysyä, ovatko kaikki ko-

mission ehdottamat toimet li-
säämässä harjoitettavan alko-
holipolitiikan uskottavuutta;

onko esimerkiksi todella niin.
että ehdotettu anniskeluikära-

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat

ETA/EU-tilanteessa alkoholi-
jarjestelmiensä kanssa mones-

sa mielessä samanlaisten on-

gelmien edessä. Mlinulla ei pie-

nintäkään aavistusta. mitä
asennoituminen näihin ongel-

miin keiloo l'lseisislä maisla.

\ertailu on kuitenkin hyvin

mielenkiintoista. Norian halli-
lus aselli rasta äskettäin komi-
tean selvittämään ETA-sopi-

muksen ja mahdollisen EU-ja-

senyyden alkoholipolitiikalle
asettamia vaatimuksia. Muu-

loin hommal hoitletaan suurin

piirtein kuten ennenkin.

Suomalaiset asettivat suppe-

ahkon työryhnrän selvittämään

kysymyslä. Työryhmä kirjoitti
r u.rdessa tr8-sivuisen muisl i-

on, jota pidettiin vahan pitka-
nä.

Ruotsalaisilla istui laaja-

pohjainen parlamentaarinen

komitea yli kaksi vuotta ja kir-
joitti asiasta seitsemän (siis 7)

jan nosto nauttii väestön enem-

mislön tukea ja lisää harjoitet-
tavan alkoholipolitiikan uskot-

tavuutta. Kolmaskin kysymys

liittyy alkoholipolitiikan us-

kottavuuteen eli siihen. missä

määrin Ruotsin komissio to-

della pohti suuria linjakysy-
myksia ja missä määrin se pi-
läyt1 i enemmän lai vähemmän

tärkeissä detaljeissa.

Lopuksi kannattaa vielä to-

deta. ettei komissio ehdotuk-

kirjaa, yhteensä noin 2 000 si-

vua. Muutama huomio tästä

monumentaalisesta työstä lie-
nee paikallaan.

NYKYINEN TITANNE

Ruotsalaiset viittaavat vuoden

1977 valliopäiräpäälöksiin.
kun he puhuvat harjoittamas-

taan alkoholipoli tiikasta. Tuol-

loin Ruolsissa - jälleen monu-

mentaalisen valmistelun jäl-
keen - hyväksyttiin niin sanot-

tu kokonaiskulutusmalli alko-
holipolitiikan perustaksi. Mitä
suurempi on kokonaiskulutus,
silä suurenrmal oval haitat.

Kaikki me alkoholipolitiikkaa
innokkaasti harjoittavat lie-
dämme, että yhtenä peruspila-
rina kokonaiskulutusmallille
on Kettil Bruunin johtama tut-
kimus "Alkoholipolitiikka -
kansanterveydcllinen nako-

kulma" vuodelta 1975. Yleen-

sissaan ollut aivan yksimieli-
nen. Myös lausuntokierros

tuottanee erilaisia näkemyk-

sia. Joka tapauksessa on kiin-
toisaa nähdä, millaisen alkoho-

lipoliittisen toimintaohjelman
Ru,rlsi rakenlau komission

strategian pohjalta.

KOSKI
R BER(]

sä me kaikki aloitamme esitel-
mämme viittaamalla tähän tut-
kimukseen.

Ruotsalaisen vuoden 1977

linjauksen mukaan kokonais-

kulutusta on siten syytä pyrkiä
vähentämään.'Iämä tapahtuu

sekä rajoittamalla saatavuutta

että pitämällä hinnal korkeina.

Tärkeänä osana on myös alko-
holipoliitti nen informaatio. Sa-

moin ruotsalaiset ovat pitäneet

lärkeänä. ellä yksityistä roi-
tonlavoittelua (det privata

vinstintresse) mahdollisuuksi-
en mukaan rajoitetaan. Nämä

kaikki osa-alueet ovat olleet

myös suomalaisen alkoholipo-
litiikan perustana aina vuodes-

ta 1932 lahtien.
Ruotsalaisten voimassa o1e-

va alkoholilainsaädanto on

vuodelta 1977 ja pohjautuu

näihin perusajatuksiin. Taval-

linen kansalainen muistaa

vuoden 1977 hienon linjauk-
sen siitä, että tuolloin keskiolut

HEIKKI
I.]SA ÖS'[I]
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