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ATKOHOLIN KULUTUKSEN
ALKOHOLIIN TIITTYVIA

TI ETTUASSA

VAIHTELUT JA
ONGETMIA

sijaitsevan suuren alkoholijuomatehtaan joh-

taja A. Dziugas esitti äskettäin eräässä Liettu-

an johtavassa sanomalehdessä arvion, jonka

mukaan hanen johtamallaan yrityksellä on

hallussaan yli puolet Liettuan alkoholijuoma-

markkinoista.

ATKOHOTIIN TIITIYVAT ONGETMAI

I.I ETTU ASSA

TERVEYDEI.LISET ONGE LMAT

Kuolleisuus
Vammautumisten ja myrkytysten aiheuttama

kuolleisuus on lisääntynyt nopeasti 122,2 ta'
pauksesta 100 000:ta asukasta kohti vuonna

l99O 170,7 tapaukseen vuonna 1993, mika

näkyy kuviossa L
Alkoholimyrkytyksen aiheuttamat kuole-

mat lisääntyivät tasaisesti 6,8:sta I00 000:ta

asukasta kohti vuonna 1990 13,0:aan vuonna

1993, kuten on esitetty kuviossa 2. Tällöin-
kaan luku ei yllä vuoden 1980 tasolle, jolloin

se oli 15,8 100 000:ta asukasta kohti. Kuvios-

ta 3 voidaan nähdä itsemurha- ja henkirikos-

kuolleisuuden dramaattinen kasvu. Itsemur-

hakuolleisuus kasvoi 25,9:stä 100 000:ta asu-

kasta kohti vuonna 7990 42,1:een vuonna

I993 ja henkirikoskuolemat lisääntyivät 7,5

tapauksesta 100 000:ta asukasta kohti vuon-

na 1990 12,5:een vuonna 1993. Voidaan

osoittaa, että alkoholin ja muiden syiden ai-

Muutamien viime vuosien aikana Liettua on

liberalisoitunut poliittisesti, ja taloudellises-

sa ja yhteiskunnallisessa elämässä on tapah-

tunut suuria muutoksia. Nämä muutokset ovat

taustana myös alkoholin kulutuksen muutok-

sille ja alkoholiin liittyville ongelmille Liettu-

ALKOHOtIN KUTUTUKSEN VAIHTETUT

Tilastotoimiston virallisten tietoj en mukainen

tilastoitu alkoholin kulutus on jatkuvasti vä-

hentynyt. Virallisten tietojen mukainen tilas-

toitu kokonaiskulutus henkeä kohti laski 11,1

litrasta vuonna 1980 2,5 litraan vuonna I993.

Tämä ilmeni alkoholijuomien myynnissä ti-
lastojen mukaan tapahtuneena vähenemise-

nä. Alkoholijuomien tilastoitu tuotanto on

kuitenkin pysynyt jatkuvasti suunnilleen sa-

malla tasolla. Ilman mitään tutkimuksia voi-

daan myös arvioida, että alkoholijuomien saa-

tavuus jokapäiväisessä elämässä on huomat-

tavasti lisääntynyt joka puolella maata. Suu-

rimmissa kaupungeissa alkoholia on helposti

saatavilla päivin ja öin. Saataville on tullut
paljon tuontialkoholin, erityisesti väkevien
juomien ja oluiden, uusia merkkejä. Suuria

määriä laittomasti tuotettua ja salakuljetettua

alkoholia on myös takavarikoitu. Maahantuo-

dusta ja laittomasti tuotetusta alkoholista ei

ole viela saatavissa tilastotietoja. Kaunasissa
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Kw:io I . Vammautumisten ja myrkvtysten aiheuttarna kuolleisuus (standanloitu kuolleisuusluku) 100 000:ta
asukasta kol'rti Liettuassa yuosina l980-1982 ja t9B5-1993
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(kuvio 5) voidaan katsoa heijastavan alkoho-
liin liittyvien ongelmien kasvavaa kirjoa Liet-
luassa. Alkoholipsykoosien määrä kasvoi 3,3-
kerlaiseksi kuudesta tapauksesta 100 000:ta
asukasta kohti vuonna I9B9 20:een vuonna

1993.
Päinvastoin kuin alkoholipsyykoosien nrää-

rä alkoholiriippuvuuden takia hoitopaikkoi-
hin hakeutumisten määrä laski vuodesta l9B9
vuoteen I992, mutta lisääntyi vuonna 1993.
Muutan'ran vuoden laskusuunta voidaan selit-
tää päihdeongelrnaisten avo- ja laitoshoito-
paikkojen vähentämisellä. Kasvu v«tidaan

liittää sosiaalista ja psykologista kuntoutta-
mista koskevan lain käyttöönottoon. Tämän
lain mukaan kahden alkoholin vaikutuksen
alaisena tehdyn yleisen järjestyksen rikkomi-
sen jälkeen henkik;n on hakeuduttava riippu-
vuuteen erikoistuneen, laäketieteellisen kou-
Iutuksen saaneen asiantunti.jan - narkologin
tai psykiatrin - hoitoon.

O dotettaais sa oleaa elinikä
Vuodesta 19BB vuoteen 7992 odotettavissa
oleva elinikä väheni 72,4 vuodesta 70,5 vuo-
teen. Erityisesti miesten kohdalla pudotus oli
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Kuuio 2. Alkoholimyrkytvskuolleisuus 100 000:ta
asukasta kohti Liettuassa vuosina 1980-199:l

heuttamat maksakirroosit ovat lisääntyneet
tasaisesti vuodesta 1990 vuoteen 1992 (kuvio
4).

Paaasialliset kuolinsyyt Liettuan väestön

keskuudessa l5-44-vuotiaiden ikarvhmassa
ovat vammautumiset ja myrkytykset. Nämä

muodostavat 62 prosenttia miesten ja 39 pro-
senttia naisten kuolinsl istä.

Sairastaauus
Alkoholipsykoosien nopean lisääntymisen
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Kuti,o,J. Hukkumisen. itsemurhan tai henkirikoksen uhrina kuolleisuus 100 000:ta asukasta kohti Liettuassa

vuosina l9B0-1993
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Kuuio 4. Maksakirroosikuolleisuus 100 000:ta

asrrkasta kohti Liettuassa vuosina l99O-I992

1 q9l t992

I alkoholikinoosi

ffi muu kirroosi

huomattava: 67.7 vuodesta vuonna 19BB 64.9

vuoteen vuonna 1992.

Liettuan väestön terveydentilan ilmeinen

199t 1992 1993

Ktaio 5. Alkoholipsykoosin ja alkoholiriippuvuu-
den avo-.ja laitoshoito 100 000:ta asukasta kohti

Liettuassa vuosina f 9B9-1993
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huononeminen, minkä edellä esitetty tilasto-
aineisto osoittaa, voidaan epäilemättä muiden

syiden ohella liittaa haitallisen alkoholin kay-
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Kuuio 6. Kokonaisrikollisuus ja alkoholin vaiku-
tuksen alaisena tehtyjen rikosten määrä
t00 000:ta asukasta kohti Liettuassa vuosina
1990-1993

tuli voimaan vuosina 1993-1994. Alkoholin-
valvontalaki on terveysministeriön yhteis-
työssä raittiusliikkeiden kanssa valmistele-
ma, ja se jätettiin kansaneclustuslaitoksen

kasiteltäväksi syksl,lla I994.
Mitaan kansallista alkoholiongelmien eh-

käisystä vastuussa olevaa elintä ei ole.

Narkoottisiin aineisiin erikoistunut lääke-
tieteen palveluyksikko, jonka piti huolehtia
alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöön liitty-
vien ongelmien primaarisesta, sekundaari-
sesta ja tertiaarisesta hoidosta, liitettiin osak-

si mielenterveyspalveluja, ja tässä yhteydessä

avo- ja laitoshoitopaikkoja seka henkiltikun-
taa vähennettiin. Yksiktilla sailyi kyllakin
osittainen autonomia päihdeongelmaisten tie-
tojen rekisteröinnissä. Terveysministerit; hy-
väksyi muodollisesti huhtikuun 22. päivä
1994 Euroopan alkoholitoimintasuunnitel-
man toiminnan perusteeksi ja kiinnitti huo-
miota yhtenäisen alkoholipoliittisen linjan
luomisen tarpeel lisuuteen.

Vahion ulkoholij uotnien tuotantotnono-
poli
Jo voimassa olevien lakien pohjalta valtio säi-
Iyttaa itsellaan muiden alkoholijuomien paitsi
oluen tuotantomonopolin.

Verot
Huhtikuun 25. päivästä 1994 alkaen hallituk-
sen esityksestä otettiin käytttion alkoholijuo-
milla kaytavaä kauppaa koskevat tuoteverot.
Saäclöksen mukaan väkevien alkoholijuomi-
en vero on 0.25 litaa yhta prosenttia alkoholia/
litra kohti (l USD = 4litaa). Alle l3 alkoholi-
plosentlia sisältiivien pö1 lär iinien tuoler ero

on 0,I5 litaa yhta prosenttia alkoholia/litra
koht i. Y li Ill-prosenllislen viinien tuolevero

on 0,2 litaa yhta prosenttia alkoholia/litra
kohti. Sanrppanjan tuotevero on 20 prosenttia
tuotteen arvosta. Oluen tuotevero on I0 pro-
senttia tuotteen arvosta. Myös savukkeille ja
tupakalle säädettiin tuoteverot samassa yh-
teydessä. Lisäksi toukokuun 1. päivänä 1994
käyttOtln otettiin IB prosentin arvonlisävero,
joka koskee kaikkia kulutustavaroita.

t990 t99l 1992 r99;l

B kokona isrikollisr r r rs

!alkoholin vaikutrrksen alaisena
tehrlyt rikokset

lalk,,lrolirr raiLutLrL:rrr rlairetrl ai-
heuletut vakavat nrtrmiinvanrlrat

tön dramaattiseen kasvuun. Viralliset tilastot
Lrlkoholin kulutuksesta eivät tätä väittämriä

kuitenkaan tue.

AI"KOHOLIN KÄYTTÖÖN LIITTYVAT
SOSIAALISET ONGETMAT

Rikollisuus
Kaikkien rikosten määrä kasvoi 62,9 prosent-
tia vuodesta 1990 vuoteen 1993. Alkoholin
vaikutuksen alaisena tehtyjen rikosten osuus
pysytteli tasaisesti 30-33 prosentissa. AIko-
holiin liittyvien rikosten määrä kasvoi

l2l.l:stä 100 000:ta asukasta kohti vuonna

1990 186.1:een vuonna 1993 (kuvio 6).

TAMANHETKTNEN Ar-KoHoLtpouTlKKA

Valtion tämänhetkinen alkoholikontrollipoli-
tiikka kasittaä valtion tuotantomonopolin, lu-
vanvaraisten toimintojen hallinnoimisen, ve-
rottamisen, tullien kannon, vähittäismvyntiä
koskevat säädökset, mainoskiellon, kuljetta-
jien valvonnan ja jatkuvasti yleistä järjestysta

alkoholin vaikutuksen alaisena rikkovien
henkiloiden lainmukaisen valvonnan. Suurin
osa valtion alkoholia koskevista säädtiksistä
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Luaanaaraisuus
Alkoholijuomien maahantuontiin, tukku-
mvyntiin ja vähittäismyyntiin oikeuttavien Iu-

pien myyntijärjestelmä otettiin käyttt,ön hall i-
tuksen 26. tammikuuta 1994 antamalla sää-

doksella. Alkoholijuomien maahantuontiin

oikeuttavat luvat myöntää maan hallitus neu-

voteltuaan kauppa- ja teollisuusministeriön ja
terveysministeriön kanssa. Oluen tuontiluvat
myüntää kauppa- ja teollisuusministeriö neu-

voteltuaan terveysministeritin kanssa.'fer-
veysministeriö myöntää laatutodistukset. Al-
koholijuomien ja oluen tuontilupa sisaltaa

m1 ös luvun tukkumylntiin.
Yhden vuoden lupa kaikkien alkoholijuo-

mien maahantuontiin maksaa 300 000 litaa
(75 000 USD), viinin ja oluen maahantuonti-

lupa maksaa I50 000 litaa ja oluen 30 000 li-
taa. Lupaan liittyva vero maksetaan kunnalle.

Maahantuontiin oikeuttava lupa oikeuttaa

myös tukkumyyntiin. Kunta päättää, kuinka
monta myyntipistettä se sallii alueellaan.

Yhden vuoden lupa kaikkien alkoholijuo-
mien tukkumyyrrtiin rnaksaa vähintään

l5 000 litaa, jos juomat on tuotettu [,iettuassa,
ja 100 000 litaa, jos ne on tuotu ulkomailta.

Lupa viinien ja oluiden tukkumyyntiin mak-

saa 5 000 litaa liettualaisten tuotteiden osalta

ia 50 000 litaa ulkomaisten merkkien osalta.

Liettualaisten oluiden tukkumyynti lupa mak-

saa 3 000 litaa, tuontimerkkien 10 000 litaa.

Yhden vuoden vähittäismyyntilupa maksaa

vähintään 30 000 litaa suurien kaupunkien

erikoisliikkeille ja tavarataloille. Pikkukau-
pungeissa lupa maksaa l0 000 litaa. Vuoden

Iupa pelkän oluen vähittäismyyntiin maksaa

vähintään 3 000litaa (750 USD) suurissa kau-

pungeissa, I 100 litaa pikkukaupungeissa ja

500-800 litaa maaseudulla.

Luvasta maksettavan veron määrittelee pai-

kallinen toimeenpaneva viranomaistaho. Se

myös päättää rnyünnettävien lupien määrän.

Vero maksetaan kunnalle.

Y ähit t äismy y ntis ä ädöks e t
Samaisen tammikuun 26. päivän säädöksen

mukaan kaikkia muita alkoholijuomia paitsi

AtKOHOtIPOt T] KKA
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olutta voidaan myyde vain erikoismyymälöis-

sä tai tavaratalojen alkoholimyyntiin erikois-
tuneilla osastoilla. Maaseurlulla pienilla kau-

poilla täytyy olla erillinen hylly. Kun myynti-

aika päättyy, erillinen alkoholijuomaosasto tai

-hylly on suljettava.
Kuntien ei ole suositeltavaa myöntää Iupia

liikkeille tai kahviloille, jotka sijaitsevat kirk-
kojen, koulujen, lastentarhojen, retkeilyma-
jojen tai torien Iäheisyydessä. Liikkeet tarvit-
sevat lisäluvan myynnin jatkamiseen klo 20:n
jalkeen illallaja kahvilatja ravintolat klo 24:n
jalkeen yölla. Lisalupa tnaksaa suunnilleen

yhta paljon kuin päiväsaikaa koskeva lupa.

Saäclöksen mukaan alle lB-vuotiaille ja al-
koholin vaikutuksen alaisena oleville ei saa

myyda alkoholia. Alkoholia ei myiiskään saa

myyda teollisuuslaitoksissa ja sairaanhoito-

lailoksissa ilman lerreysministeriön myiinlä-

mää todistusta tai ilman tullilipukkeita. Alle
1B-vuotiaat eivät saa nryyclä alkoholijuornia,

eivät oluttakaan.

Tullin aelaollisuudet
Mittavan alkoholin salakuljetuksen tyrehdyt-

tämiseksi hallituksen helmikuun 14. päivänä

1994 anlamassa säädöksessä määrättiin, että

kaikkien muiden alkoholiiuomien paitsi olu-

en maahantuonti on sallittua ainoastaan eri-
tyisiä tullilipukkeita käyttäen. Lipukkeita saa

ostaa etukäteen tullivirastosta.

Ma,inoskielto
Tupakasta ja alkoholijuomista tiedottamisesta

on säärletty hallituksen kesäkuun 16. päivänä

1993 antamassa säädöksessä, jonka ovat alle-
kirjoittaneet päämin isteri ja terveysministeri.

Säädoksessa sanotaan, että hallitus pyrkies-

sään edistämään WHO:n ohjelmaa "Terveyttä

kaikille vuoteen 2000 mennessä" kieltää tu-

pakan ja alkoholijuomien (paitsi oluen) mai-

nostamisen radiossa, televisiossa, elokuvissa,

aikakauslehdissä ja nruussa Liettuassa jul-
kaistavassa materiaalissa, myös julkisissa

puheissa. Nama saadokset eivät pysty vaikut-
tamaan ulkomailla tuotettuihin videoihin ei-

vätkä elokuviin tai painotuotteisiin, joita tuo-

85



tlaan rnaahan, paitsi niissä tapauksissa, joissa

terveysministeriö määrittelee ne alkoholijuo-
rnien mainoksiksi.

Alkoholijuomasta tiedottaminen on rajoi-
tettu yhtiön nimeen, tuotteen tyyppiin, merk-
kiin, määrään, hintaan, alkoholiprosenttiin ja
myyntilupaan.

Ra.ttij uop p oude n a ab ont a
Korkein sallittu kuljettajan veren alkoholipi-
toisuus on 0,4 pronrillea. Raja otettiin käyt-
töön vuonna l99ll. Kesäkuun lB. päivänä
1994 hyväksytyn lain perusteella rattijuop-
pouden rangaistuksia kovennettiin huomatta-
vasti. Elokuun l. päivästä 1994 lähtien ran-
gaistus rattijuoppourlesta on 2000 litaa (500
USD) sakkoja tai ajo-oikeuden epääminen

kahdeksi vuodeksi. Aikaisemmin rangaistus

rattijuoppoudesta oli 240 litaa sakkoja. Ratti-
juoppoudesta ei anrreta vankeusrangaistuk-
sia.

S anktio t häiriö n a.ihe uttamis e st a
Liettuan kansanedustuslaitos Seimas hyväk-
syi kesäkuun 2. päivänä 1994 lain sosiaali-
sesta ja psykologisesta kuntoutuksesta kos-

kien sellaisia henkiltiitri, jotka syyllistyvät
yleisen järjestyksen rikkomisiin alkoholin tai
huumeiden vaikutuksen alaisina. Laissa sää-

detään pakollinen sosiaalis-psvkologinen
kuntoutus ja enintään vuor.len mittainen eris-
täminen henkiloille, jotka jatkuvasti syyllis-
tyvät tällaisiin rikkomuksiin. Lain mukaan

henkilo, joka on syyllistynyt kahteen yleisen
järjestyksen rikkomiseen vuoden aikana
(esim. julkiseen humaltumiseen), merkitään
ennalta ehkäisevään poliisilekisteriin, häntä

kehotetaan virallisesti lopettamaan.juominen
ja hanelle tarjotaan vapaaehtoisia hoito-ohjel-
mia. Jos henkilo seuraavan vuoden aikana
taas syyllistyy kahteen yleisen järjestyksen

rikkomiseen alkoholin vaikutuksen alaisena.

hänet tuodaan oikeuden eteen ja voidaan tuo-
mita sosiaalis-psykologiseen kuntoutuskes-
kukseen 6-9 kuukauden ajaksi, maksimiaika
on yksi vuosi. Oikeuclen päätöksellä tuornion
täytäntöönpanoa voidaan siirtää kuudella
kuukaudella, jos henkilö suostuu hoitoon.
Laaketieteellinen hoito sosiaalis-psykologi-
sessa kuntoutuskeskuksessa on ehdottomasti
vapaaehtoista.

YHTEENVETO

'filastollinen aineisto os,riltua vääjäärlättä.
että Liettuan väestiin terveydentila on heiken-
tynyt viime vuosien aikana. Terveydentilan
heikkeneminen laajassa mitassa voiclaan liit-
tää lisääntyneeseen haitalliseen alkoholin
käyttt;on. Virallinen tilastomateriaali rekiste-
riiidystä alkoholin kulutuksesta ei pysty ku-
vaamaan todellista tilannetta. Esitetty Iisärna-

teriaali antaa tarkemman arviun todellisesta
henkeä kohti lasketusta alkoholin kulutuk-
sesta.

Valtion alkoholipolitiikkaa on kehitetty in-
tensiivisesti valtion tuotantomonopolin, vero-
tuksen, lupajärjestelmän, lainvalvonnan,
mainonnan kiellon ja liikenteenvalvonnan
muodossa.

I(okonaisvaltainen alkoholipolitiikka pääsi

alkuun, kun kansanedustuslaitos hyväksyi al-
koh<rl ikontrollilain svksyllä 1994.

Engkmnin kielestti, suomentunut Tett Bentdt.son
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ENCLISH SUMMARY
Emilß Subata: Fluctuation of alcohol con-
sumption and. preaalence of alcohol-rekrted
harm in Lithuania (Alkoholin kulutuksen
aaihtelut j a alkoholän lüttyaiä ongelmia Liet-
tuassa)

Recent political and economic changes in Lith-
uania also provide a new background for alcohol
production, sales and consumption. The availabil-
ity of alcohol is almost unrestricted in the larger
cities, in particular, and new brands of exporled
and smuggled beverages are readily available. The
higher alcohol consumption is an important back-
ground factor in the poorer health conditions of the

Lithuanian population. Similarly, higher crime
rates and other problems of public order are, to
some part at least, related to the trends in alcohol
consumption.'fhe state has reacted with legislative
reforms in many areas, using the ![HO European
alcohol action plan as a guideline. The legislation
confirms the state monopoly in alcohol production,
creates a system of licensing in the alcohol trade,
shapes a control system, introduces an advetising
ban and strengthens the supervision oftraffic safe-

ty. A reformed system of obligatory treatment for
problem drinkers has also been established. Most

ofthis legislation was enacted in 1993 and 1994, so

that the effects of the reforms are still unknown.

KEY WORDS:
Lithuania, alcolrcl consumption, alcohol-related. harm, preaention, treatment, social change, politics
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