
MUUTOSTEN AIICAA

Suomen alkoholijarjestelmä on lyhyen ajan sisällä kokenut perusteellisen muutoksen, eikä
muutoksille tunnu vieläkään olevan loppua näkyvissä. Lyhyt kertaus siitä, mitä on tapahtu-
nut, lienee paikallaan.

Alkoholijuomien valmistuksessa, viennissä, tuonnissa ja tukkukaupassa on siirrytty mo-
nopolijarjestelmästä vapaaseen, tosin asianmukaisella lupamenettelylla saanneltyyn kil-
pailuun. Tämä on tuonut alkoholielinkeinon piiriin lukuisan määrän uusia yrittajiä, erityi-
sesti tuonnin ja tukkukaupan harjoittajia. Alkoholilaki antaa mahdollisuuden myöntää
maatiloille oikeuden mietojen viinien valmistukseen, myyntiin ja anniskeluun, mutta viini-
tiloja on toistaiseksi syntynyt suhteellisen vähän.

Keskioluen lisäksi myös siiderit ja kevytviinit ovat tulleet ruokakauppojen hyllyihin. Sa-
manaikaisesti myyntiverkosto on laajentunut kioskeihin ja huoltoasemille, joiden aukiolo-
ajat voivat eräin edellytyksin olla pitemmät kuin kauppaliikkeiden. Ravintoloiden, erityi-
sesti keskiolutravintoloiden määrä on tuntuvasti kasvanut. Tama kehitys alkoi jo ennen
uuden alkoholilain voimaantuloa.

Henkiltikohtaiseen kayttOtin ulkomailta tuotavien alkoholijuomien määrä on tuntuvasti
noussut, joskin eduskunta on tässä joutunut vetämään jamrsta ja ottamaan uudelleen käyt-
töön matkan kestoa koskevat rajoitukset EU:n ulkopuolelta tapahtuvalle tuonnille. Myös
alkoholin salakuljetus on lisääntynyt, mihin EU-jasenyyden myötä tulleet muutokset tulli-
tarkastuksissa osaltaan vaikuttavat.

Alkoholijuomien verottamisessa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Lisäksi alkoholi-
juomia voidaan tietyin rajoituksin mainostaa.

Samanaikaisesti kun alkoholilainsäädäntö on ratkaisevasti väljentynytja alkoholielinkei-
non piiriin on tullut uusia yrittajiä, joista useilla ei ole aikaisempaa alan tuntemusta, ja kun
kilpailu asiakkaista on kiristynyt, lakien noudattamisen valvonta on heikentynyt olennai-
sesti. Tämä aiheutuu siitä, että jo aikaisemmin lakkautettiin kunnallisten alkoholitarkasta-
jien virat ja Alkon aseman muutoksen myötä Alkon toimihenkilöt eivät enää toimi tarkasta-
jina. Tuotevalvontakeskuksenja lääninhallitusten viranhaltijoiden aika ei riitä tehokkaseen
lakien noudattamisen valvontaan, eika heilla ole samanlaista paikallistuntemusta kuin kun-
tien ja Alkon tarkastajilla oli.

Kaikki nämä alkoholijarjestelmän muutokset ovat olennaisesti vähentäneet mahdolli-
suuksia vaikuttaa alkoholinkulutukseen alkoholijuomien saatavuuden sääntelyllä tai hinta-
politiikalla.

Vaikka muutokset ovat pääosin tapahtuneet vajaan kahden vuoden sisällä, niiden seu-
rauksista on jo tietoa.
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Tilastoimaton alkoholinkulutus on kasvanut hyppäyksellisesti. Se oli viime vuonna lähes

viidenneksen kokonaiskulutuksesta, mikä tarkoittaa sitä, että alkoholinkulutus on maas-

samme tosiasiallisesti nousussa, vaikka virallisen tilaston numerot osoittavat päinvastaista.

Alkoholihaittojen, esimerkiksi rattijuopumuksen, lisääntyminen näkyy erityisen selvästi

Kaakkois-Suomessa Venajalta tapahtuvan, uusien määräysten myötä jonkin velran laantu-

neen, halvan viinan tuonnin seurauksena.

Alkoholisairaudet, erityisesti maksasairaudet, ovat kasvussa koko maassa, ja alkoholi-

sairauksia potevien potilaiden määrä sairaaloissa on nousussa. Niin ikaan alkoholista aihe-

utuvien sairauksien, onnettomuuksien tai väkivallantekojen seurauksena henkensä menet-

täneiden määrä lisääntyy.

Selvää on, että kaiken tämän seurauksena myös alkoholin aiheuttamat sosiaaliset haitat ja

taloudelliset menetykset kasvavat.

Muutokset maamme alkoholijarjestelmässä eivät ole ohi, jos sekä kotimaasta että EU:n

suunnalta siihen kohdistuvat paineet johtavat tulokseen.

EU ei vaadi nykyisenlaajuisen vähittäismyyntimonopolin purkamista, mutta edellyttää,

että Alko ei käytä asemaansa muita tahoja markkinoilla syrjivästi. Tulilinjalla on ensisijai-

sesti Alko-Yhtiöiden organisaatio, jossa saman konsemin osina ovat seka vahittaismyynti-

monopoli että vapaan kilpailun piirissä toimivat tuotantoyhtiö ja hotelli- ja ravintolayhtiö.

Asia on parhaillaan selviteltävänä maamme hallituksen ja EU:n komission kesken.

Päivittäistavaroiden kauppiaat, toisin sanoen Kesko, SOK ja Tiadeka, sen sijaan vaativat

suoraan vahittäismyyntimonopolin purkamista. Tavoitteena on tietysti oman markkinaosuu-

den kasvattaminen, vaikka se verhotaankin kuluttajien palvelemisen kaapuun. Sivustatu-

kea ne saavat kuluttajaorganisaatioilta.

Alkon nykyisenlaajuinen yksinoikeus vahittaismyyntiin on Suomessa tehtävien päätösten

varassa, jos Alkon toiminta järjestetään EU:ta tyydyttävallä tavalla. Siihen ei pida tehda

muutoksia kaupan keskusliikkeiden taloudellisten intressien pohjalta, vaan ensisijaisesti

on pidettävä silmällä sosiaali- ja terveyspoliittisia nakökohtia. Tosin kaupan keskusliikkeet

lupaavat osallistua alkoholin liikakayttista aiheutuvista sosiaalisista ja terveydellisistä hai-

toista tiedottamiseen. Miten sitten lienee lupauksen uskottavuuden kanssa, olihan Alkokin

työntämässä imagoonsa sopimattomaksi katsomansa valistuksen valtionhallintoon.

Jos EU:n kanssa käytävissä neuvotteluissa ei päästä sellaiseen tulokseen, joka antaa mah-

dollisuuden edelleen rajoittaa EU-maista henkiltikohtaiseen käyttöön tuotavien alkoholi-
juomien määrää siitä, mita EU:n säännökset sallisivat, joudutaan alkoholiveroa alentamaan.

Sen seurauksena alkoholijuomien hinnat laskevat, mikä kasvattaa kulutusta.

Maamme alkoholioloihin kohdistuu muutospaineita, joilla toteutuessaan on alkoholinku-

lutusta lisäävä vaikutus. Muutosten ajajat tosin uskottelevat, että samalla myös suomalais-

ten juomatavat muuttuisivat vähemmän humalahakuisiksi. Tirtkimustulokset eivät tue täl-

laista näkemystä. Esimerkiksi tiedot nuorten alkoholinkaytöstä osoittavat, että juominen

itsensä humalaan on yleistäja hyväksyttyä 14-16-vuotiaiden keskuudessaja että viidennes

lS-vuotiaista suomalaisista on humalassa kerran viikossa tai useammin. Juomatapojen

muutokset tapahtuvat pitemmän ajan kuluessa kulttuuristen ja ihmisten elämäntapaa kos-

kevien muutosten myötä.

"Alkoholinkäyttö ei ole vain vapautta, kulttuuria ja mielihyvää, vaan myös todellisia on-

gelmia sadoilletuhansille ja ennenaikaisia kuolemia tuhansille." Tämä alkoholitutkija Jussi

Simpuran toteamus päivittäistavarakauppayhdistyksen jarjestämässä kuulemistilaisuudes-

sa sopii huoneentauluksi kaikille alkoholiasioista päättäville.
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