
JUHANI TEHTO

ALKOHOTIPOTITIIKAN
EDETTYTYKSISTÄ BATTIAN MAISSA

Suurin osa yhteiskuntatieteellistä alkoholiky-
symyksen tutkimusta on kohdistunut maihin
ja ajanjaksoihin, joissa alkoholipolitiikan yh-

teiskunnalliset edellytykset ovat suhteellisen

vakaat tai muuttuvat vain hitaasti. Esimerkik-
si Suomen alkoholipolitiikan suureksi muu-

tokseksi kuvattu keskioluen vapautuminen

osana 1960-luvun suomalaisen yhteiskunnan

"suufia muuttoa" näyttää varsin pieneltä, jos

vertailuun otetaan Baltian maiden muutokset

vuodesta 1985 alkaen. Ainakin joissakin suh-

teissa parempia vertailukohtia voisivat olla
murrokset, jotka johtivat raittiusliikkeen suu-

reen nousuun noin sata vuotta sitten, kieltola-
kiin ja kieltolain kumoamiseen. Naihinkin
vertailuihin pitää suhtautua varoen. Post-

kommunistinen murros on kuitenkin toista

kuin kapitalistinen teollistuminen, urbanisoi-

tuminen ja kansallisvaltion rakentaminen.

IAUSTAA

Saatavissa olevien tietojen perusteella (esim.

Lagerspetz 1992; Seps 1992; Mikalkevicius
& Sinkunas 1992) Baltian maiden alkoholin
kulutus oli suhteellisen alhaisella tasolla

1920- ja 1930-luvun itsenäisyyskaudella.
Myös alkoholikontrollipolitiikka oli tiukkaa.

Neuvostoliiton vallan alla tilastoitu alkoho-

lin kulutus nousi varsin korkealle, vuonna

1980 yli ll litraan puhdasta alkoholia asu-

kasta kohti (WHO 1995). Tassa vaiheessa

kulutustaso oli Baltiassa selvästi korkeam-

malla kuin Neuvostoliitossa keskimäärin,

myös korkeammalla kuin esimerkiksi Venä-
jällä ja Valko-Venajalla. Baltiasta oli tullut
myös selkeästi votkaa ja humalahakuista juo-

mista suosiva alue.

Alkoholin kulutuksen nopeaa kasvua Balti-
an maissa neuvostovallan aikana on selitetty
muun muassa humalahakuisen venäläisen
juomatavan diffuusiolla maahanmuuttajien

mukana (Lagerspetz 1992) tai neuvostovallan

pysähtyneisyyden aiheuttaman vieraantumi-

sen purkautumisella juomiseen (Seps 1992).

On kuitenkin syytä muistaa, että nopea alko-

holin kokonaiskulutuksen kasvu oli ominaista

myös useimmille itsenäisille kapitalistisille
teollisuusmaille vuosina 1950-1980. Niissä

kulutuksen kasvu on liitetty esimerkiksi ur-

banisoitumiseen, kulutuskysynnän ja hyvin-
vointivaltion turvaverkkojen kasvuun ja alko-

holikontrollin vapautumiseen (Makela & al.

19Bl). Erityisesti urbanisoituminen sekä ku-
Iutuskysynnän ja turvaverkkojen kasvu sopi-

sivat selittämään myös kommunistijohtoisten

maiden kulutuskehitystä (Lehto 1994). Ne

voisivat myös selittaa sitä, että kulutus keski-
määräistä vauraammassa Baltiassa nousi sel-

västi Neuvostoliiton keskitason ylapuolelle.

Vuonna I9B5 kaynnistetty Neuvostoliiton

alkoholikampanja romahdutti viralliset alko-

holinkulutusluvut myös Baltian maissa, Lat-

viassaja Liettuassa alle puoleen vuoden 1980

tasosta, Virossa hieman vähemmän (WHO

1995). Alkoholin kokonaiskulutuksen suh-

teen kampanja jai lyhytvaikutteiseksi. Vaikka

viralliset kulutusluvut ovat edelleen suhteel-

lisen alhaalla (kuvio 1), on täydennykseksi
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tullut laaja tilastoimaton kulutus. Kokonais-
kulutus saattaa hyvinkin olla vuoden 1980
tasolla tai sen ylapuolella. Alkoholikampanja
jei myös yhdeksi viimeisistä suurista Mosko-
van poliittisen johdon yrityksista sanella yl-
haalta ja ulkoa Baltian kansojen arkielämän
moraalia. Kun kampanja viela jai vaille tavoi-
teltua tulosta, romahti valtion keskusjohtoi-

sen alkoholikontrollipolitiikan oikeutus ta-
valla, joka vaikuttaa syvästi edelleen.

EI VAPAAT VAAN VITIIT MARKKINAT

Vuosien f9B5-1987 alkoholikampanja lau-
kaisi erityisesti kotitekoisen viinan kulutuk-
sen ja markkinat nousuun, jota heikentyvä
kommunistijohtoinen hallinto ei enää pysty-
nyt estämään. 1990-luvulla tilastoimatonta
kulutusta on voimakkaasti lisännyt myös sala-

kuljetus ja oletettavasti myös kotimainen val-

vonnan ulottumattomissa oleva teollinen tuo-
tanto. Nvt kysymys on paljolti siitä, että van-
hat kontrollijärjestelmät on purettu tai että ne

ovat menettäneet tehonsa. mutta uudet va-

kiintuneille markkinatalousmaille ominaiset
sääntelyjärjestelmät eivät ole kehittyneet toi-
miviksi.

Vapaiden alkoholimarkkinoiden sijasta on-

kin saatu villit markkinat. Oireellista on, että

ulkomaiset alkoholiyhtiot eivät nykyään vaadi
Baltian mailta vain vanhasta kontrollikulttuu-
ristu luopumista. Esiin on noussut myös vaati-
mus siitä. että valtion on turvatlava tasaverlai-
set kilpailuehdot alkoholimarkkinoilla. Jos

ulkomaisen omistajan tytäryhtii; toimii julki-
sesti ja maksaa lakisääteiset verot, vaaditaan,

että myös kilpailijoiden on toimittava samoin

ehdoin. Toisin sanoen salakuljetus, verotusta

väistävä kotimainen tuotanto ja väärerrnetly-
jen merkkituotteiden kauppa on saatava ku-
riin.

Kuuio l. Tilastoitu alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti Baltian maissa 1985-1993 (WHO 1995)
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KUINKA KORKEATLE KUIUIUS ON

NOUSSUT?

Tilastoinrattonran kulutuksen ja myynnin

suuruutta on aina vaikeaa arvioida. Hyvin
usein esitetty arvio on, että kulutus olisi nyky-

ään suurin piirtein vuoden I9B0 tasolla tai

hieman sen vli, toisin sanoen noin I1-I2 lit-
raa puhdasta alkoholia asukasta kohti (tau-

lukko 1). l(orkein arvio on esitetty Latviasta,
jossa kulutusestimaatti on tehty kayttäen ku-

Iutuksen indikaattorina alkoholipsvkoosin

vuoksi sairaalahoitoon otettujen määriä.'lätä
inclikaattoria käyttäen todelli sen kokonaisku-

lutuksen on arvioitu olevan jopa l6-20 litraa
asukasta kohti (WHO 1995). Telloin Baltias-

sa juotaisiin Euroopan ennätystahtia, suurin

piirlein Griinlannin tasolla.

Epäsuorat alkoholiehtoisia ongelmia ku-
vaavat indikaattorit ovat kuitenkin proble-

maattisia arvioitaessa kokonaiskulutusta.

Kun koko yhteiskunta ja palvelujarjestelmät,

mukaan lukien päihdehuolto, ovat syvällises-

sä muutoksen tilassa. on mahdollistä esittää

mvös muita syita indikaattorien kasvuun. Esi-

nrerkiksi alkoholipsvkoosin insidenssin kas-

vu voi ainakir.r osittain selittyä mvös siitä, että

alkoholisrnin hoitojärjestelmä on muuttunut.

Kun alkoholiriippuvuuden hoitopalvelu.ien

tarjonta on selvästi vähentynyt ja alkoholisti-
en pakkohoidoista on suurelta osin luovuttu,

voivat aiempaa useammat alkoholistit päätyä

alkoholips,vkoosiin ennen hoitoon pääsyään

tai joutumistaan. Vri mvös olla, että laittomien
juomien kul-rtus keskittyv pienemmälle ryh-

mälle kuin laillisten juomien juominen ja että

myös juomatavat oval laittomia juotacssa ra-
jumnrat. Nainhan on arvioitu kieltolakiajan
vaikuttaneen suomalaisiin juomatapoihin.

Myös tärr.rä johtaisi alkoholipsykoosin insi-
denssin ja kokonaiskulutuksen suhteen

muuttunriseen.
Ilmeisesti 1,ksi syv korkeisiin arvioihin ti-

lastoimattomasta kulutuksestä on alkoholin ja

alkoholiongelmien aiempaa suurempi näky-

vyys. Alkoholimainontaa on ollut näkyvissä,

erityisesti paljon katsotussa Venäjän tv:ssä.

Tintlrtl;l;o /. Alkoholin kokonaiskulutus lJaltian

rrraissa vuonna 199i1, kayttaen \\ HO:lle lapoltoi-
tuja alirnpia estinraatteja tilastoirnattc.rntasta kulu-
luksesta. litraa puhdasta alkolrolia asukasta kol'rli

(wHo r9e5)
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Suurimpien kaupunkien katukuvan näkyvinr-

piä rnuutoksia heti kommunistijohdosta va-

pautumisen jalkeen olivat pienet tupakkaa,

alkoholi.juomia ja makeisia myyvät kioskit ja

alkoholimainoksin varustetut kahvila-ravin-
tolat. Uuteen nuorisokulttuuriin kuuluu alko-

holijuomien nauttiminen julkisilla paikoilla.
Luonnollisesti myös salakuljettajat ja muut

laittonrien juomien tuottajat ja myyjät saavat

tarvitsemaansa julkisuutta toiminnalleen.

Kiistatonta lienee, että jos kulutustaso mää-

räytyisi r,ain tarjonnan Jlerusteella, se olisi
nerr vostoaikaa korkeammalla.

Valsin yleisesti tunnutaan rnviis oleletta-

van, että meneillään olevien yhteiskunnallis-

ten mun'osten pitaisi lisätä alkoholin kysvn-

tää. Ajatuksena on, että alkoholin kysyntä li-
sääntyy, kun on tvüttömyvttä, k,iiyhvyttä la
er'äissä suhteissa.jopa sekasortoa. Tässä suh-

teessa olettanrus voi kuitenkin olla väärä.

Kö1 htyrnirren ja tvölliimvr s ovuI mvös u.ein
alentaneel alkoholin kysyntää. esimerkiksi
Suornessa I990-luvun a[ussa. Neuvostoval]an

aikana kansantaloutlen hairiot johtivat usein

tarjonnan ongelnriin, kauppojen hvllyjen tyh-

.jenemiseen ja alkoholi saattoi olla yksi har-

voista tarjolla olevista tuotteista. Nyt sen si-
jaan kansantalouden hairiot ovat pikemmin-
kin kulutuskysvnnän heikkoutta inllaation
olrissa: kauppojen hvllyilla on tavaroita tar-
jolla, mutta kuluttajilla ei ole rahaa ostaa nii-
ta. Alkoholilla on siis paljon kovempi kilpai-
lutilanne. Siksi ei ole itsestään selvää. että
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murroskausi johtaisi kysynnärr kasvuun. To-

dennäköisempää on, että kulutus polarisoi-
tuu. Ne, jotka vaulastuvat, voivat myös juoda

enemmän. Samoin ne, jotka ovat osallisina
laittomassa alkoholin tuotannossa ja kaupas-
sa tai hyvin lahella sitä, voivat saadajuoman-
sa erittäin halvalla. Voisi kuitenkin olettaa.
etlä samäun uikaan kOyhyys ja työlliimvys su-

pistavat varsin monen kansalaisen mahdolli-
suuksia entisen tasoiseen alkoholin kulutuk-
seen.

ALKOHOLIPOTITIIKAN EDELTYIYKSET

Kaiken alkoholipolitiikan kannalta keskei-
nen kysymys on, voidaanko siirtyä nykyisestä
villistä markkinatilanteesta "normaalien va-

paiden markkinoiden" suuntaan. Esimerkiksi
hinnankorotuksct tai saatavuuden rajoitukset
alkoholimarkkinoiden laillisessa osassa voi-
vat vain lisätä laittomien toirnijoiden markki-
narakoa ja olla tehottomia kokonaiskulutuk-
sen sääntelyssä. Valistuksellakin voi olla ai-
van erilaisia uskottavuusongelmia kuin nor-

maalisti säännellyissä oloissa. Kuka uskoo

sellaisten viranomaisten valistusta, jotka ei-
vät kykene huolehtimaan siitä, että heidän
vastuullaan olevia lakeja noudatettaisiin.

"Normaalien vapaiden alkoholimarkkinoi-
den" vaatirna sääntely, ilman erityistä rajoit-
tavan alkoholipolitiikan pyrkirnystä, sisaltaa

ainakin seuraavia elemerrtlejä:

- Kuluttajaa ei saa pettää; pullossaja lasis-
sa pitää olla sita ainetta, jota myvjä sanoo

myyvänsä tai pullon kyljessä luvataan.

- Kuluttajaa ei saa myrkyttää; myrkyllisiä
Iisäaineita sisältävää lai odottamattoman voi-
makasta alkoholijuomaa ei saa rnyydä.

- Tuottajien ja myyjien kilpailun pitaa olla
reilua: jos joiltakin peritään veroja ja tulleja,
on ne perittävä kaikilta, jos joillekin sääde-

tään rajoituksia, niiden on koskettava kaik-
kia.

Naidenkin elementtien aikaansaaminen
merkitsisi suurta muutosta Baltian maiden
nykytilanteeseen. Voisi jopa ajatella, että nii-

den aikaansaaminen pitäisi asettaa ensisijai-
seksi tavoitteeksi ja että kunnianhimoisem-
pien tavoitteiden toteuttaminen olisi syytä jät-
tää rnyöhäisempään ajankohtaan. Toisaalta

voidaan ajatella, että tilanteessa, jossa alko-
holihaitat ovat ryüstäytyneet hallinnasta, pi-
taisi tehda paljon radikaalimpia ratkaisuja.
Toimiva valtionmonopoli tai tiukka rajoittava
alkoholikontrolli alkoholinrarkkinoilla kui-
tenkin edellyttää vahvaa valtiota, jolla on oi-
keutus tähän kontrolliin.

VAHVAI INTRESSIT

ATKOHOLIMARKKI NOI DE N SAANTTIYVI.I

Alkoholimarkkinoiden sääntelyn perusele-
menttien aikaansaamisen puolella on periaat-
teessa varsin vah vat intressit, ko.ns o,nte ru eys -

ja sosiaolist,en ruäkökuLmien lisäksi.
Ensinnäkin sääntelyä puoltaa rikollisu.uden

torjunnun intressi. Huumeista ja prostituuti-
osta on paljon puhuttu'järjestäytyneen rikol-
lisuuden" yhtenä keskeisenä taloudellisena
perustana. On kuitenkin hyvä muistaa, että

esimerkiksi USA:n järjestäytyneen rikolli-
suuden peruspääomia luotiin nimenomaan
laittomilla alkoholimarkkinoilla, kieltolain
aikana (Gusfield t968).

Kun kolmannes aikuisestu viieslöslä lupu-
koi ja jopa 70-90 prosenttia juo alkoholijuo-
rnia, on oletettavaa, että vüestö hyväksyy pal-
jon helpommin laittoman tupakka- ja alkoho-
likaupan kuin laittonran huumekaupan tai
prostituution. Nain erityisesti, jos valtion
sääntelemä kauppa ei tyydytä kuluttajien vaa-

timuksia. Lisaksi alkoholikaupassa liikkuvat
suuret rahat. Jos esimerkiksi laiton alkoholi-
kauppa on viisi litraa jokaista latvialaista
ktihti, liikkuu laittomassa kaupassa vuosittain
noin l3 rniljoonaa litraa puhdasta alkoholia.
Se vastaa noin 60:tä miljoonaa puolen litran
pulloa 40-prosenttista votkaa. Jos jokaisesta

pullosta menisi rikollisten voittona esimer-
kiksi 20 markkaa, olisi kyseessä markkinat,
joista voi saada I 200 miljoonan markan voi-
ton. Suomalaisilla hinnoilla voittomarginaali
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olisi huonrattavasti suurempi.

Edellisen käänttipuolena on se tosiasia, että

alkoholimarkkinoiden sääntelyyn on vahva

j ulkist aloudellinen intressl. Alkoholimarkki-
noiden saaminen sääntelyyn tuottaisi valtion

kassaan vähintään saman sulnman kuin nyt

menee laittoman kaupan voittoihin. Kun vero-

tettavien tulojen pienuus rajoittaa tulovero-

tuksen ja koyhyys yleisten kulutusverojen

tuottomahdollisuuksia, voisi alkoholin ja tu-

pakan toimiva verotusjärjestelmä tuottaa arvi-

olta 15 prosenttia valtion verotuloista. Tätä

suuruusluokkaa oli valtion alkoholitulo Puo-

lassa l98O-luvun alussa (Moskalewicz I992),
ja lehelle tätä yltävät vielä nykyäänkin Suo-

men valtion alkoholi- ja tupakkatulot (Val-

tion..., 1994).

NIyös yksityisella yrltpse ktoriLLa voisi olla

intressi sääntelyyn. Ensinnäkin laillisesti toi-

mivat alkoholialan yritykset ja maahan sijoit-

tautumista harkitsevat ulkomaiset yritykset

hyötyisivät sääntelystä. Toiseksi myös kan-

sainväliseen kilpailuun joutuvat muiden alo-

jen yritykset menettävät kilpailuetuja, jos

sääntelernättömät alkoholiolot johtavat työ-

paikkajuomiseen. tehottomuuteen ja töistä

poissaoloihin. On itse asiassa kummallista,

ettei suomalainen alkriholi- ja tupakkateolli-
suus ole aktiivisemmin esiintynyt sen puoles-

ta, että maamme tukisi Baltian maiden alko-

holi- ja tupakkakontrollijärjestelmien kehit-

tämistä. Pelataanko sääntelyä niin, ettei huo-

mata sen olevan joskus omassakin intressis-

sä?

Voi myäs olettaa, että alkoholikysymys saat-
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ENCLISH SUMMARY
Juhani Lehto: The preconditions for impos-
ing ant alcohol policy in, the Bohic countries
(Alkoholipolitükan ed.ellytyksistä Baltian
ma.issa)

Following the alcohol reform campaign laun-
ched in the Soviet Union in 1985" official alcohol
r:onsumption figures also lell drastically in the
Baltic countries, dropping to less than half the
I980 level in Latvia and Lithuania" ancl somewhat
less in Estonia. Though the official consumption
Iigules are still krw, actual consumption has al-
leatly exceeded the 1980 [eve] as a result ofhome
distilling and bootlegging. Ar:cording to WHO sta-
tistir:s, alcohol consumption in the Baltic countries
has now risen to a record European level.

The alcohol reforrn c.ampaign was one of

Sea. Helsinki: NAD Publication No. 21.1992
Sulkunen. I.: Raittius kansalaisuskontona. Rait-

tiusliikkeen järjestäytyminen 1870-luvulta suur-
lakon jalkeisiin vuosiin. Helsinki: SKS, Historial-
lisia Tutkimuksia 134, l986

Valtion tukr ja menoarvio 1995. Helsinki 1994
WH0 Regional 0liice for Europe. Jäsenvaltioil-

le lähetetyn kyselyn tulosten ennakkotietoja, hel-
rnikuu I995. Julkaisematon.

Most'owh last attempts to exert its influence as an
outsider antl to impose an everydav ethic on the
Baltiir countries. When the campaign prove<l a ma-
jor failure. there was no longer anl.justilication for
a state-supervised alcohol contrul policy, either.
However, rathel than a free market. it was replaced
bv a nrarkel gorre halnire.

Belbre there can be any talk of alcohol policy
proper in the Baltic. countries, the lungle-juice'
market has to be leplaced with a normal, controlled
market. Major public bodies and also private inter-
ested parties are alrearly using their influence in
this dilection. Foreign alcohol companies whic:h
operate publicly an(l pay statutory taxes have, fcrr
instance, demanrlerl the establishrnent of equal
competition rules and the extermination ol illegal
trade.
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