
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
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vesitettiin kansanolueksi. Kes-
kiolut olikin poissa markki-
noilta aina vuoteen 1992, jol-
loin Ruotsin verouudistus toi
sen uudelleen markkinoille.
Tätä ennen keskiolutta kyllä
saat i i n myyda Systembolaget i n

myymälöissä, mutta vero oli
sama kuin vahvalla oluella,
eikä sita saanut kutsua keski-
ulueksi. Ravintolat tolesivat-
kin mainonnassaan. että niillä
on myynnissä tätä ja tätä olutta,
ja sitten suluissa oli lisäys, että
ennen sitä olutta taidettiin kut-
sua keskiolueksi.

PITKAN TIEN PAA

Integraatiokehitys on tuonut
harjoitetun alkoholipolitiikan

- jos ei päätökseen - ainakin
siihen pisteeseen, että uudel-
leen arviointi on vähintäänkin
paikallaan. 'Iästa johtuen
Ruotsin alkoholiministeri
Bengt Westerberg asetti vuo-
den I99l lopussa laajapohjai-
sen alkoholipt,liittisen komis-
sion selvittämään tilannetta.
Ryhmalle annettiin jostakin
syystä nimeksi komissio. Pu-
heenjohtajaksi määrärriin pää-
johtaja Ingemar Munclebo, joka
työn kestäessä jai elakkeelle.
Jäsenistä 9 edusti poliittisia
puolueita ja 2 ammatti-ihmi-
siä, jotka olivat Systembolage-

tin pääjohtaja ja sosiaalihalli-
tuksen paäjohtaja. Mukana
l1össä oli m; ös runsaasti asian-
tuntijoita ja erityisasiantunti-
joita sekä laaja sihteeristii ja
sihteeristölla apulaisia.

Kuten jo totesin, lopputulos
on k,,meu eli yhteensä 7 kirjaa.
Ensimmäinen julkaistiin 30.4.
1993 ja oli nimeltään "Ser-
veringsbestämmelser" (SOU

1993:50). \4uut kuusi kirjaa
julkaistiin 13.4.1994ja ne ovat

"Svensk alkoholpolitik - en
strategi för framtiden" (SOU

1994:24), "Svensk alkoholpo-
litik - bakgrund och nuläge"
(SOU 1994:25), "Att forebysga
alkoholproblem" (SOU 1994:
26), "Värd av alkoholmissbru-
kare" (SOU 7994:27), "Kvin-
nor och alkohol" (SOU 1994:

28) ja "Barn - foraldrar - alko-
hol" (SOU 1994:29:).

IKARAJAN KOROTUS IA
MIEDON OI-UEN MAINONTA

PAAAIHEIKSI

Julkinen sana otti mietinnön
Ruotsissa vastaan melko vai-
susti. Ehka työn monumentaa-
lisuus pelotti mediaa. Suomes-

sa asiasla ei ole puhuttu sitä-
kään vähää, vaikka suomalai-
sia lleensä kiinnostaa korasti,
mitä ruotsalaiset tekevät. Eri-
tyisesti suomalaisia kiinnostaa
puolestaan alkoholi, joten täs-
sä olisi thdistynyt yleinen ja
erityinen kiinnostuksen koh-
de.

Ehka kiinnostamattomuus
johtuu myös siitä. että komissio
ei tuo kovinkaan vallankurno-
uksellisia asioita esille. Itse
asiassa mielenkiintoisimmat
asiat oli ratkaistu jo aikaisem-
min. Tästä on esimerkkinä al-
koholimonopolin EU-sopeu-
tus, joka oli komission työn
kannalta hankala asia. Mel-
kein lyön loppuun asti Ru<-rlsin

hallitus ja parlamentti olivat
tiukasti sitä mieltä, että mono-

polia ei pureta muutoin kuin
vahvan oluen tuonnissa. Muita
julkisia mielipiteita ei saanut
esiltää, koska ne saattoivat vai-
kuttaa Ruolsin ja EU:n r älisiin
neuvotteluihin.

Samaan aikaan kun komis-
sion määräaika päättyi, EU ja
Ruotsi pääsivät monopolikysy-
myksestä sopuun ja monopolin

purkamistoimet ja uusien hal-
linnollisten järjestelmien
suunnittelu 1ähtivät ripeästi
liikkeelle komission ulkopuo-
lella. Kun siis komissio jätti
mietintönsä, kaikki päätökset
asiassu oli jo tehty. Joten ensin
asiasta ei saanut keskustella ja
kun vapaa argumentaatio olisi
sallittu, asia oli jo selvä. Mie-
tinnössään komissio voikin
vain viitata jo tehtyihin ratkai-
suihin ju esittää epäilyksensä
siitä, pitääkö EU-komission ja
Ruolsin hallituksen sopimus
vahittaismyynti monopolista
sittenkään tuomioistuinressa.
Toinen asia on tietenkin se. että
komission työn aikaiset kan-
nanolot. jolka r rrotival myös
julkisuuteen, saattoivat vaikut-
taa Ruotsin lopulliseen kan-
taan asiassa.

Komissio otti siten annettu-
na sen tosiasian, että monopoli
puretaan vahittäismyyntiä lu-
kuun ollamatta. Eli kaksi tar-
keaa alkoholipoliittista instru-
menttia oli jo menettänyt teho-
aan: yksitl inen voitontavoitte-
lu lisääntyy ja saatavuuden ra-
joittaminen heikentyy. Samoin
lavallaan annelluna oteltiin se

seikka, että korkeita hintoja ei
voi enää rajojen avauduttua
entisessä määrin kayttää alko-
holipolitiikan välineenä. Näin
myös kolmannen tärkeän työ-
kalun merkitys vähenee.

Komission mielestä alkoho-
lipolitiikan päämääränä tulee
edelleen olla sekä alkoholin
kulutuksen että ongelmakulu-
tuksen vähentänrinen. Tämä on

siis mäl-puoli. Koska saata-
vuuden rajoittamisesta ja hin-
ta-aseesta joudutaan tinki-

I ..maan. parnailen paamaaraan

päästään informaatiolla, kou-
lutuksella, tiedostamisella ja
vastuun ollumisella. Eli komis-
sio painottaa vahvasti seka yh-
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teiskunnallista että lääketie-

teellistä tutkimusta ja tähän

pohjautuvaa valistusta. Valis-

tuksen tulisi olla seka yleistä

alkaen kodeista ja kouluista

sekä erityisiä tilanleita. esi-

merkiksi raskautta ja liiken-
nettä, koskeraa. Kuten mietin-

tiiön kuuluvien eri kirjojen or
sikot kertovat, komissio Puut-
tuu moniin alkoholin kayton

muotoihin. Näin siis medel-

puoli.
Saatavuuden rajoittamista-

kaan ei unohdeta. Vahittais-

myyntiä ei tule esimerkiksi va-

pauttaa edes siten, että SYs-

tembolagetin myymälät avat-

taisiin lauantaisin. Koska yksi

tärkeä kohderyhmä mietinnös-

sä ovat nuoret, heitä halutaan

suojella myüs siten. että tarjoi-

Iuikaraja ravintoloissa ehdote-

taän nostettavaksi lB vuodesta

20 vuoleen. Systembolagetin

myymälöissä raja on jo nyt 20

vuotta.
Ikarajan nostamisen ohella

toinen julkisen huomion saa-

nut esitys on I-oluen mainon-

nan kieltäminen. I-oluen kaut-

ta tapahtuva olutmainonta on

silmätikkuna myös Ruot.issa.

Ruotsissa ja Suomessa ovat al-

kohol ikomiteat pitaneet harjoi-

tettua alkoholipolitiikkaa on-

nisluneena. llman hintojen ja

saalavuuden säälelyä olisi ti-
lanne paljon nykyistä pahem-

pi. Kuitenkin vaikka Suomessa
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Kun Suomessa asia ehdotetaan

ratkaistavaksi laskemalla al-
koholijuoman rajaa 2,8 To:sta

1,2 Vo:1in ja rajoittamalla tuo-

temerkkien kaytttia, ruotsalai-

set kieltäisiväl l-oluen mai-

nonnan. Muiden "alkoholillis-
ten alkoholittomien juomien"

mainonta olisi sallittua. Suo-

men ehdolu.ta pc,hditaan ja to-

detaan, että sama linja on to-

dennäköinen Ruotsissakin, el-
lei tamä ehdotus pure.

ERIAVIA MIELIPITEITA

Mietintöön sisältyy useita eriä-
via mielipiteita. Useimmat

niistä koskeval joitain yksityis-
kohtia. Kaksi pitkaa ja perus-

teellista on kuitenkin joukossa.

Toisen on kirjoittanut uusien

tlemokraattien eduslaja ja toi-

sen maltillisen kokoomuksen

edustaja. Molemmat edustavat

huomattavasti liberaalimPaa

linjaa kuin enemmistö.

Uusien demokraattien edus-

taja valittelee komission ko-

koonpanoa ja erityisesti sitä,

että mukana on vähittäismyyn-

tiyhtiön johtaja puhumassa yh-

jarjestelmä on toiminut hyvin,

halutaan se hajottaa. Meillä

keskitetty järjestelmä on taan-

nut alkoholipoliittisten taroit-

teiden toteutumisen.
Ruolsin alkoholipoliitlinen

komitea katsoo, että laeilla ja

tiönsa kohtalosta. Muutoinkin
kokoonpano on hänen mieles-

tään vääristynyt, koska lähes

kaikki ovat raittiusintoilijoita
eivätkä siten edusta läpileik-
kausta kansasta ja että kaikki
informaatio, jota komissiolle
annettiin ja jota otettiin vas-

laan, tuki näiden mielipiteita.
Maltillisen kokoomuksen

edustaja kritisoi sitä, että ko-

missio ei kasitellyt lainkaan

sita mahdollisuulta. että myös

Systembolagetin monopoli me-

netetään. Han pitäa tätä toden-

näköisenä, joten Ruotsin tulisi
pohtia mahdollisuutta ottaa

käyttoön lisensoidut alkoholi-
myymälät Systembolagetin

myymälöiden rinnalle. Enem-

mistö ei kuitenkaan halunnut
ottaa tällaista mahdollisuutta
edes kasittelyyn. Aihe lakais-
tiin maton alle.

Viimeinen luku mietinnössä

on nimeltään "Alkoholi mak-

saa" ia perässä oikein huuto-

merkki. Siitä voinemme olla

kaikki samaa mielta.

KARI PAASO

rajoituksilla (mm. saatavuuden

rajoittamisella) on jatkossakin

merkitystä. Komitea selvitti

h1 vin laajast i ja monipuolisesl i

yksilon, yhteiskunnan ja alko-
holin suhteita ja esittää laajaa

toimenpidevalikoimaa alkoho-

ALKOHOLIHALLINNON KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT
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