
AIk oholiko mit e an mie tint ö

Valtioneuvoston L4. 4. 1976 asettama
alkoholikomitea jätti 27. 6. 1978 mietin-
tönsä sosiaali- ja terveysministeri Olaut
MartikaiseLLe.

Komitean tehtävänä oli laatia käytettä-
vissä olevien tutkimusten ja tilastojen
avulla selvitys alkoholikulutuksemme vii-
me vuosien kasvun syistä sekä kasvun
aiheuttamista haitoista ja vaurioista. Ko-
mitean tuli erityisesti kiinnittää huomiota
alkoholin saatavuudessa ja tuotannossa
tapahtuneisiin muutoksiin sekä alkoholi-
lainsäädäntöä, keskiolutlainsäädäntö mu-
kaan lukien, toteutettaessa esiin tulleisiin
epäkohtiin ja tehdä epäkohtien korjaami-
seksi tarvittavat muutosehdotukset.

Komitean puheenjohtajana toimi johta-
ja lfeikki l{oski sekä jäseninä kansan-
edustajat Matti Järuenpää, UlLa Jöruileh-
to, Anneli l{iuitie, Arto Lampinen,I{aleui,
Mattila, Jouko MäkeLä, Maija Rajantte,
Ifeimo Rekonen ja Sglui Saimo sekä
valtiot.maist. Ildkan Mattltn Komitean
pysyvinä asiantuntijoina toimivat yleis-
sihteeri Junno Pekkala, varatuomari
Ilannu Tulkki' tutkimusjohtaja l{ettil
Bruun, valtiot.tri Klaus Mäkeläja osasto-
pääIlikkö Usko Puustinen. Komitean sih-
teereinä olivat valtiot.tri Matti Jääskinen
ja varatuomari Matti Lahti.

Komitean, joka otti nimekseen alkoho-
Iikomitea, tuli toimeksiantonsa mukaan
saada työnsä valmiiksi 30. 6. 1978 mennes-
sä.

Komitea kuuli työnsä aikana erittäin
monia asiantuntijoita ja hankki kirjallisen
lausunnon mm. alkoholihintojen indeksi-
sidonnaisuudesta keskeisiltä työmarkki-
najärjestöiltä.

Mietintö jakautuu kahteen osaan: selvi-
tyksiin ja kannanottoihin. Mietintönsä
selvitysosasta komitea oli yksimielinen,
mutta kannanotto-osaan sisältyvistä eh-
dotuksista komiteassa ilmeni erimieli-
syyttä siinä määrin, että mietintö niiltä
osin sisäItää kolme eriävää mielipidettä.
I(omitean kannanotto-osan ehdotusten
takana kokonaisuudessaan oli komitean
enemmistö eli kuusi jäsentä (sd., kesk.,
lib.). Kolme jäsentä (kd., krist.) esitti
tiukempia toimenpiteitä, kun taas kaksi
jäsentä (kok., ruots.) piti lievempiä toi-
menpiteitä riittävinä.

Komitea antoi 31. 1. 1977 sosiaali- ja
terveysministeriölle sen pyytämän erilli-
sen lausunnon keskiolutkysymyksestä.
Tämä lausunto on mietinnön liitteenä.

Mietinnön laajassa selvitysosassa käsi-
tellään komitean toimeksiantoon liittWiä
tekijöitä, taustaa ja tehtävän suorittamis-
tapaa, alkoholilainsäädännön ja alkoholi-
politiikan kehitystä, alkoholipoliittisissa
asenteissa tapahtuneita muutoksia, alko-
holituotannon ja siihen vaikuttavien teki-
jöiden kehitystä, alkoholin saatavuudessa
tapahtuneita muutoksia, alkoholin hinto-
jen ja valtion alkoholitulojen kehitystä,
alkoholikulutuksen kehitystä vuoteen
1977 saakka ja alkoholihaittojen kehitystä
sekä suoritetaan alkoholikysymyksen
kansainväIisiä vertailuja. Selvitysosa
päättyy yhteenvetoon ja arviointiin.

Seuraavassa esitetään mietinnön kan-
nanotto-osaan liittyvät komitean enem-
mistön ehdotukset sellaisinaan sekä eh-
dotusten perusteluista eräitä keskeisim-
piä kohtia. Lisäksi julkaisemme eriävät
mielipiteet pääkohdittain.
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Vüttaamme myös tässä numerossa ole-
vaan komitean puheenjohtajan Heikki
Kosken pääkirjoitukseen, jossa hän mm.
toteaa, että alkoholipoliittinen kokonais-
tilanne vaatii toimintalinjan tiukentamis-

1. Alkoholipolitükan tavoitteet

1.6. KOMITEAN KANNANOTTO
ALKOHOLIPOLIITTISIIN TAVOITTEI-
SIIN'

Alkoholiolojen valtiollisen säätelyn pe-
rustavoitteena on supistaa alkoholin ai-
heuttamia haittoja ja vaurioita. Koska
Suomessa ja kansainvälisesti saatujen
kokemusten mukaan haitat ovat kiinteäs-
sä yhteydessä alkoholin kokonaiskulu-
tuksen tasoon, alkoholipolitiikan sosiaa-
lista päätavoitetta on toteutettava alen-
tamalla kulutustasoa. Siksi alkoholilain ja
keskiolutlain periaatepykäliä olisi täy-
dennettävä mainitsemalla niissä nimen-
omaisesti haittojen ja vaurioiden mini-
moinnin lisäksi kulutuksen minimointi.

Sosiaalisten haittojen kannalta kulu-
tuksen j akautuminen juomaryhmittäin on
merkitykseltään vähäisempi kuin koko-
naiskulutuksen taso. Samalla on ilmeistä,
että mietoihin juomün kytkeytyy vähem-
män suomalaisille rajuille juomatavoille
tunnusomaisia kertahaittoja. Kulutusra-
kenteeseen on kuitenkin pyrittävä vai-
kuttamaan pikemmin supistamalla väke-
vien juomien kulutusta kuin edistämällä
mietojen juomien käyttöä.

Suomessa saadut kokemukset eivät
viittaa siihen, että haittoihin ja vaurioihin
lüttyvät näkökohdat antaisivat. aihetta
suosia anniskelua ennen vähittäismyyn-
tiä.

tTässä selostuksessa on noudatettu mietinnön tapaa
numeroida eri luvut, koska eriävissä mielipiteissä
viitataan mietintöön näitä numeroita käyttäen.

ta ja että komitean tavoitteena oli toteut-
tamiskelpoinen kokonaisratkaisu. Pu-
heenjohtaja l(oski katsoo myös, että
yhteisen linjan löytämistavoite on komi-
tean mietinnössä saavutettu.

Haittojen ja vaurioiden supistaminen
on asetettava alkoholipolitükan perusta-
voitteeksi. Samalla sosiaaliset tavoitteet
ja alkoholin talouteen lüttyvät tavoitteet
on syytä suhteuttaa entistä nimenomai-
semmin toisünsa. Siten pyrkimystä ohjata
alkoholista saatava taloudellinen hyöty
mahdollisimman tehokkaasti valtion
käyttöön on tarkasteltava myös itsenäi-
senä tavoitteena.

Alkoholijuomien hinnoittelu on tärkeä
kulutustason säätelykeino. Alkoholiiuo-
mien hinnoittelua on lisäksi tarkasteltava
myös verotuksen kohtaannon näkökul-
masta. On järkevää ohjata välillistä vero-
tusta alkoholijuomien kaltaisün erityis-
hyödykkeisiin pikemmin kuin kaikkia
hyödykkeitä rasittavaan liikevaihtove-
roon.

Ellei sosiaalisista tavoitteista muuta
johdu, alkoholijuomien tuotantoa ja kulu-
tuksen jakautumista juomaryhmittäin ja
jakelutien mukaan on ohjattava siten,
että valtion tulo-osuus väestön alkoholiin
käyttämistä varoista kasvaa mahdolli-
simman suureksi.

Alkoholipolitükkaa käsiteltäessä on
otettava huomioon yleiset elinkeinopo-
liittiset näkökohdat. On tärkeätä kiinnit-
tää huomiota alkoholijuomatuotannon
kotimaisuusasteeseen. Kotimaista tuo-
tantoa on kuitenkin edistettävä vain sillä
edellytyksellä, että valtion tulo-osuutta
väestön alkoholimenoista ei kavenneta.

Sekä valtion tulo-osuuden kasvattami-
seksi että alkoholipolüttisten voimasuh-
teiden säätelemiseksi on tähdellistä kas-
vattaa valtion alkoholiyhtiön osuutta al-
koholituotannon arvosta.
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Ravintolalaitoksella on myös muita
tärkeitä palvelu- ja elinkeinopolüttisia
tehtäviä kuin alkoholin anniskelu. Ravin-
tolaelinkeinoa on kehitettävä siten, että
sen kannattavuuden turvaaminen ei ka-
venna sosiaalisen alkoholipolitiikan toi-
mintaedellytyksiä.

Viimeksi kuluneina vuosikymmeninä
alkoholin kulutus on kasvanut nopeam-
min kuin muu yksityinen kulutus. Siksi
alkoholin kulutuksen alentaminen ja hait-
tojen ja vaurioiden supistaminen edellyt-
tävät entistäkin tiukempaa tuotanto-,
hinta- ja jakelupolitükkaa. Tiukennukset
on kuitenkin toteutettava asteittain siten,
ettei toimenpiteillä aiheuteta elinkeino-
ja työllisyyspoliittisesti haitallisia äkki-
vaikutuksia.

2. Alkoholipoliittiset asenteet ja
yleinen mielipideilmasto

Asennekysymyksille on komitean mieles-
tä annettava keskeinen sija maamme
alkoholipolitiikkaa kehitettäessä. Tiedo-
tus- ja kasvatustoiminta eivät itsessään
korvaa hintapolitiikkaa ja jakeluraioituk-
sia alkoholin kulutuksen säätelyn ensisi-
jaisena keinona. Alkoholipolitiikan täy-
dentäjinä tiedotus-, kasvatus- ja järjestö-
toiminta ovat kuitenkin erityisesti pitkä-
vaikutteisuutensa takia merkityksellisiä.
Tämän toiminnan lisäämiseen ei myös-
kään liity samanlaisia yhteiskuntapoliit-
tisia ongelmia kuin hinta- ja jakelupolitii-
kan tiukentamiseen. Komitean mielestä
alkoholihaittojen ehkäisyyn ja alkoholin
kulutuksen vähentämiseen pyrkivän tie-
dotus-, kasvatus- ja järjestötoiminnan
voimavaroja on lisättävä.

Toimeksiantonsa mukaisesti komitea ei
ole yksityiskohtaisesti käsitellyt tiedo-
tus-, kasvatus- ja järjestötoiminnan sisäl-
töä ja organisaatiota. Komitea pitää
kuitenkin tämän toiminnan kehittämistä
erittäin tärkeänä. Samalla komitea viita-
ten eduskunnan kantaan katsoo, että olisi
asetettava komitea, jonka toimeksian-
toon kuuluisi ehdotusten tekeminen kaik-

kiin ikäryhmiin ulottuvan, kouluissa ja
muissa oppilaitoksissa, liikenneopetuksen
yhteydessä, puolustusvoimissa, äitiys- ja
lastenneuvoloissa sekä muissa tervey-
denhoitolaitoksissa, työpaikoilla ja va-
paan kansalaistoiminnan eri yhteyksissä
tapahtuvan raittiusopetuksen ja -kasva-
tuksen tehostamiseksi.

Komitean mielestä alkoholitiedotustoi-
minnassa olisi pyrittävä seuraaviin ta-
voitteisiin:

(1) Alkoholi poikkeaa muista kulutus-
hyödykkeistä sosiaalisten ja terveydellis-
ten haittavaikutustensa vuoksi. Tiedotus-
toiminnan olisi tuettava sitä Suomen
alkoholipolitükan keskeistä ajatusta, että
alkoholi on valmistuksen, jakelun ja
käytön osalta erityisrajoitusten alainen.
Huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei
mietojen juomien, erityisesti keskioluen,
alkoholijuomaluonne saa hämärtyä.

(2) Maassamme esiintyvää alkoholin
ihannoimista olisi pyrittävä vähentä-
mään. Tämä edellyttää, että alkoholin
osuutta seuraelämässä, julkisissa tilai-
suuksissa sekä sosiaalisten ja yksilökoh-
taisten ongelmien ratkaisussa pienenne-
tään. Lisäksi tarvitaan toimia alkoholitto-
man vaihtoehdon hyväksyttävyyden ja
yleistymisen tukemiseksi.

(3) I§elteisimpiä piirteitä alkoholin
ihannoinnissa on maassamme ollut alko-
holipäihtymyksen ihannointi. Tämä pe-
rinteisiin juomatapoihin kytkeytyvä ja
päihtymishaittoja ylläpitävä asennoitu-
minen olisi saatava vähenemään.

(4) I(omitea pitää tärkeänä vastuun-
tuntoisen ja alkoholin käyttöön liittyvät
riskit tiedostavan käyttäytymisen edistä-
mistä. Erityisesti olisi korostettava alko-
holin käyttäjän vastuuta itsestään ja
ympäristöstään ja saatava alkoholihaitta-
riskit ja niihin vaikuttavat tekijät mah-
dollisimman laajalti tiedostetuiksi.

(5) Keskeinen tavoite on myös tilanne-
raittiuden edistäminen. Alkoholin käyttö
olisi saatava lakkaamaan tilanteissa, jois-
sa haittariskit ovat suuret. Tilannerait-
tiutta edistäisi alkoholista pidättäytymi-
sen saattaminen alkoholin käytön kanssa
tasa-arvoiseksi vaihtoehdoksi tilaisuuk-
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sissa, joissa alkoholia on tarjolla.
(6) Erityistä huomiota tulee komitean

mielestä kiinnittää liikenneraittiuden
edistämiseen. Tässä tarkoituksessa tulisi
alkoholista liikenneturvallisuudelle ai-
heutuvat riskit saattaa mahdollisimman
Iaajalti tiedostetuiksi. Lisäksi olisi yleinen
mielipideilmasto pyrittävä muuttamaan
alkoholin vaikutuksen alaisena liikentee-
seen osallistumista voimakkaasti vastus-
tavaksi.

(7) Komitean mielestä raitista elämän-
tapaa on entistä tehokkaammin tuettava
ja edistettävä. Raittius on turvallisin
menettelytapa omakohtaisiin alkoholi-
haittariskeihin nähden. Lisäksi sillä on
merkittävä esimerkkivaikutus. Erityises-
ti tulisi voimavaroja suunnata raittiuden
edistämiseen ja alkoholin käyttöä aiheut-
tavien paineiden heikentämiseen nuorten
ikäIuokkien keskuudessa.

I(omitean mielestä yksi keskeisistä
edellä esitettyjä tavoitteita toteuttavista
toimista olisi alkoholikysymystä käsitte-
levän kouluopetuksen lisääminen ja laa-
dullinen parantaminen.

Alkoholiasenteiden myönteinen kehit-
täminen edellyttää komitean käsityksen
mukaan terveys- ja lääkintäviranomais-
ten panoksen lisäämistä alkoholitiedotuk-
sessa.

Alkoholiasenteiden kehittämiseksi tuli-
si joukkotiedotuksen mahdollisuuksia
käyttää entistä suuremmassa määrin hy-
väksi. Erityistä huomiota tulisi künnittää
joukkotiedotusvälineiden saamiseen al-
koholipolitükan tavoitteille mahdollisim-
man myönteisiksi. Lisäksi tarvitaan val-
tion tukeman ja suorittaman alkoholitie-
dotuksen laajentamista ja koordinointia,
mistä Iähempien ehdotusten tekeminen
tulisi kuulumaan edellä perustettavaksi
esitetylle komitealle.

Yhteenvetona edellä esitetystä komitea
korostaa asennekysymysten tärkeyttä.
Erityisesti olisi pyrittävä toteuttamaan
seuraavia tavoitteita:

(1) alkoholin erityishyödykeluonteen
korostaminen

(2) alkoholin ihannoinnin vähentämi-
nen

(3) alkoholipäihtymyksen ihannoinnin
vähentäminen

(4) vastuuntuntoisen ja riskit tiedosta-
van alkoholikäyttäytymisen edistäminen

(5) tilanneraittiuden edistäminen
(6) liikenneraittiuden edistäminen
(7) raittiuden tukeminen ja edistämi-

nen sekä alkoholin käyttöä aiheuttavien
paineiden heikentäminen etenkin nuor-
ten ikäluokkien keskuudessa.

Komiteakatsoo,

1. että olisi asetettava erityinen komitea
tekemään ehdotuksia siitä, miten raittius-
kasvatusta ja -opetusta sisällöllisesti ke-
hitetään sekä miten valtion tukemaa ja
suorittamaa terveyskasvatus-, raittius-
kasvatus- ja alkoholitiedotustoimintaa
laajennetaan ja koordinoidaan

2. että olisi lisättävä tiedotus-, kasva-
tus- ja järjestötoiminnan voimavaroja,
jolloin pyritään mm.

- koulujen raittiuskasvatuksen lisäämi-
seen ja monipuolistamiseen

- terveys- ia lääkintäviranomaisen pa-
noksen lisäämiseen alkoholitiedotuk-
sessa

- raittiuslautakuntien ja raittiusjärjes-
töjen toiminnan sekä muun alkoholi-
haittojen ehkäisyyn tähtäävän kansa-
laistoiminnan tehostamiseen mm. pa-
lauttamalla määrärahat aikaisemmalle
tasolle ja niitä lisäämällä

- alkoholikysymystä koskevan tiedotus-
toiminnan tehostamiseen

- alkoholittomien juomien käytön edis-
tämiseen.

3. Alkoholijuomien hinnat ja niiden
kyt ke yt ymi n e n t u I o p o I i t i ikk a a n

Komitean mielestä alkoholijuomien ku-
luttajahintojen sääte1yä on edelleen pi-
dettävä yhtenä tehokkaimmista alkoholin
kulutuksen rajoittamis- ja ohjaamisme-
netelmistä. Lähinnä juuri rüttävien hin-
nankorotusten avulla pystyttün maas-
samme 1960-Iuvun alkuvuosista jatkunut
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yhtämittainen alkoholin kulutuksen kas-
vu vuonna 1975 pysähdyttämään.

Toisaalta kuitenkin kokemukset vuo-
den 1968 alkoholilainsäädännön voimas-
saoloajalta osoittavat, että alkoholin hin-
tapolitükassa ei maassamme ole ollut
rüttävää lükkumavapautta. Erityisesti
tulopolüttisten syiden takia alkoholin
hintoja ei ole korotettu siinä määrin, että
alkoholin reaalihinnat olisi voitu pysyttää
muuttumattomina. Vuoden 1977 lopussa
ne olivat jopa 17 % alle pitkäaikaisen
keskiarvon. Ennakkohintojen mukaan tä-
mä jälkeenjääneisyys on touko-kesä-
kuussa 1978 supistunut hinnankorotusten
seurauksesta 6 %:iin, mutta tulee loppu-
vuodesta jälleen kasvamaan, mikäli hin-
toja ei koroteta.

Mahdollisuuksia alkoholin hintapolitii-
kan tehokkaaseen käyttöön tulisikin ko-
mitean mielestä lisätä. Tämä edellyttää
hintapolitükan tavoitteellista selkeyttä-
mistä, sitä koskevan päätöksentekome-
nettelyn kehittämistä ja myös sentulopo-
Iüttisten kytkentöjen heikentämistä.

Alkoholin kuluttajahintoja olisi voitava
korottaa siten, että niiden kokonaislisäys
vastaisi yleisen hintatason kasvua. Hinta-
politiikan tavoitteeksi soveltuu komitean
mielestä parhaiten alkoholin reaalihinta-
tason pysyttäminen muuttumattomana.
Lisäksi olisi varattava mahdollisuus suu-
rempiinkin alkoholin hinnankorotuksiin,
mikäli tämä erityisten alkoholipoliittisten
syiden takia katsotaan tarpeelliseksi.

Ehdotetun tavoitteen sitovuuden ko-
rostamiseksi se olisi sisällytettävä alko-
holilainsäädäntöön. Tämä edellyttäisi al-
koholilain muuttamista siten, että Alkon
hallintoneuvoston olisi alkoholin hinta-
päätöksiä tehdessään otettava huomioon,
etteivät alkoholijuomien hinnat saa jäädä
jälkeen yleisestä hintakehityksestä.

Alkoholin reaalihintojen muuttumatto-
muusperiaatteen sisällyttämisestä alko-
holilainsäädäntöön olisi myös se hyöty,
että Alkon hallintoneuvoston tosiasialli-
nen vastuu hintapolitükasta samalla li-
sääntyisi.

Alkoholin muuttumattoman reaalihin-
tatason periaate antaisi mahdollisuuden

järjestellä juoma- ja juomaryhmäkohtai-
sia hintoja yleisen hintatason kehitykses-
tä poikkeavastikin. Hintapolitiikkaa voi-
taisiin siten edelleenkin käyttää alkoholin
kulutusrakenteen ohjailuun juomaryh-
mien ja jakeluteiden osalta.

Käytännössä alkoholin reaalihintatason
säilyttäminen muuttumattomana edellyt-
täisi yleiseltä hintatasolta määrätyn suu-
ruista vähimmäismuutosta, ennen kuin
alkoholin hintoja voitaisiin tarkistaa. Ra-
hanarvokehityksestä riippuen alkoholin
hintapäätökset voisivat tällöin seurata
toisiaan hyvinkin nopeasti tai useiden
vuosienkin väliajoin. Kumpaankin vaih-
toehtoon liittyisi kuitenkin haittoja, vaik-
ka hintatarkistusten suuruus olisikin ra-
joitettu. Sen vuoksi olisikin tarkoituksen-
mukaista tarkistaa alkoholin hinnat pää-
sääntöisesti kerran vuodessa, mutta eri-
tyissyiden vaatiessa useamminkin.

Käytännössä tulee tietysti valittavalla
reaalihintatasolla olemaan huomattava
merkitys. Komitea pitää tarkoituksenmu-
kaisena, että täksi tasoksi omaksuttaisün
Iuku 100 alkoholin reaalihintaindeksissä
1951 : 100, koska se vastaa reaalihintojen
pitkäaikaista keskitasoa. Tämä edellyt-
täisi, että siirtymävaiheessa alkoholijuo-
mien hinnat korotettaisiin mainitulle ta-
solle.

Tulopolitiikan muodostettua viime vuo-
sina huomattavimman esteen tehokkaalle
alkoholin hintapolitiikalle komitea .on jo
selvitysosassa pohtinut mahdollisuuksia
poistaa alkoholin hinnat tulopoliittisissa
neuvotteluissa käytettävistä indekseistä,
lähinnä kuluttajahintaindeksistä. Lisäksi
komitea on hankkinut kysymyksestä kes-
keisten työmarkkinajärjestöjen lausun-
not.

SAK:n mielestä kuluttajahintaindeksin
tulee perustua väestön todellisiin kulu-
tusmenoihin, joten alkoholijuomien pois-
taminen indeksistä ei ole mahdollista.
TVK katsoi työmarkkinajärjestöjen las-
kevan käyttöönsä indeksin, jossa alkoholi
on mukana, jos alkoholijuomien hinnat
erotetaan indeksistä, ja viittasi nettohin-
taindeksiin ottamatta kantaa sen tarpeel-
lisuuteen. Akava hyväksyi alkoholijuo-
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mien poistamisen kuluttajahintaindeksis-
tä varsinaisiin välttämättömyyshyödyk-
keisiin kuulumattomina. Niiden muka-
naolo vaikeuttaa järjestön mielestä alko-
holipoliittisesti tarkoituksenmukaista
hinnoittelua. STK piti alkoholijuomia
merkittävänä osana yksityisestä kulutuk-
sesta, joten niitä ei voi poistaa kuluttaja-
hintaindeksistä. LTK ei myöskään pitä-
nyt suositeltavana alkoholihintojen erot-
tamista kuluttajahintaindeksistä. Molem-
pien työnantajapuolen keskusjärjestöjen
mielestä kuluttajahintaindeksin rinnalle
voidaan laskea vaihtoehtoinen indeksi,
josta puhdistettaisün mm. alkoholi.

Suorittamiinsa selvityksiin viitaten ko-
mitea katsoo, että kuluttajahintaindeksin
ensisijainen tehtävä on kuvata yleisen
hintatason kehitystä ja rahanarvon muu-
toksia. Tämän vuoksi eri hyödykkeiden
tulee vaikuttaa kuluttajahintaindeksiin
kulutuksensa mukaisesti. Alkoholin hin-
takehitys otettaisiin huomioon tulopoliit-
tisissa neuvotteluissa, vaikka alkoholin
hinnat eivät sisältyisikään kuluttajahin-
taindeksiin. Komitean mielestä myös sen
ehdotus alkoholin hintojen sitomisesta
yleiseen hintatasoon vähentäisi toteu-
tuessaan tulopolitiikan vaikutusta alko-
holin hintapolitiikkaan, koska alkoholin
hintojen korotuspaine ei enää pääsisi
patoutumaan sünä määrin kuin nykyisen
alkoholilainsäädännön aikana useita ker-
toja on tapahtunut.

Selvitysosaan viitaten komitea kuiten-
kin toteaa, että on syytä yleisesti harkita
maamme indeksijärjestelmän täydentä-
mistä. Tällöin olisi pohdittava varsinkin
mahdollisuuksia laskea erityinen netto-
hintaindeksi, josta välillisten verojen ja
tukipalkkioiden vaikutus on puhdistettu.
Tähän indeksün eivät alkoholin ja tupa-
kan hintoihin sisältyvät veroluonteiset
erät vaikuttaisi.

I{omtteakatsoo,

1. että Alkon hallintoneuvosto olisi vel-
voitettava alkoholilakiin tehtävällä muu-
toksella huolehtimaan siitä, etteivät alko-
holijuomien hinnat jää jälkeen yleisestä
hintakehityksestä
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2. että alkoholijuomien hinnat olisi tar-
kistettava vuosittain, mutta erityisten
syiden johdosta useamminkin

3. että alkoholijuomien hinnat siirty-
mävaiheessa olisi korotettava niiden
reaaliarvoj en pitkäaikaiselle keskitasolle

4. ettei tässä vaiheessa ole mahdolli-
suuksia poistaa alkoholijuomien hintoja
kuluttaj an hintaindeksistä

5. että nykyistä indeksijärjestelmää
olisi täydennettävä ns. nettohintaindek-
sillä, josta välillisten verojen ja tukipalk-
kioiden vaikutus on poistettu.

4. Valtion alkoholitulot ja -kustan-
nukset

Alkoholiin liittyvät taloudelliset pyrki-
mykset eivät saa poiketa alkoholipolitii-
kan perustavoitteesta, alkoholin aiheut-
tamien haittojen ja vaurioiden supistami-
sesta. Sosiaalinen perustavoite ja alkoho-
lin talouteen liittyvät tavoitteet on kui-
tenkin syytä suhteuttaa entistä nimen-
omaisemmin toisiinsa. Siten on kiinnitet-
tävä huomiota alkoholipoliittisten ratkai-
sujen taloudellisuuteen ja sühen, miten
valittavina olevat vaihtoehdot vaikutta-
vat valtion talouteen.

Valtion alkoholituloja ei pidä kasvattaa
kulutusta lisäämällä. Sitä vastoin komitea
katsoo, että on oikein pyrkiä kasvatta-
maan valtion tulo-osuutta suhteessa
väestön alkoholimenoihin. Näin muotoil-
tuna pyrkimys valtion tulojen lisäämiseen
ei ole ristiriidassa sen kanssa, että alkoho-
lin kokonaiskulutusta pyritään supista-
maan.

Uuden alkoholilainsäädännön voimas-
saoloaikana valtion alkoholitulojen osuus
sekä vähittäismyynnin arvosta että väes-
tön alkoholimenoista on laskenut ennen
kaikkea sen vuoksi, että alkoholijuomien
reaalihinnat ovat jääneet jälkeen, vaikka
tuotanto- ja jakelukustannukset ovat
seuranneet yleistä hintakehitystä.

Alkoholin kulutuksen juomarakenteen
muutokset ?0-luvulla ovat olleet omiaan
kasvattamaan valtion tulo-osuutta. A1kon
investointien rahoitus ja osittain myös



yksityisten osuuden kasvu alkoholin val-
mistuksessa ovat sitä vastoin kaventa-
neet Alkon valtiolle tuloutettua ylijää-
mää.

Komitea katsoo, että verotusjärjestel-
män nykyinen rakenne vastaa tarkoitus-
taan. Veroprosentit on kuitenkin määrät-
tävä siten, että Alkon ylijäämä supistuu
nykyiseltä huomattavasti veroluonteista
tuloa valtiolle sisältävältä tasoltaan lä-
hemmäksi normaalia lüketoiminnan yli-
jäämää. Tällöin alkoholijuomaveroksi eh-
dotetaan 65 %. Verojen kokonaisosuus
alkoholijuomien myynnin arvosta tulisi
liikevaihtoveron nykytasolla näin ollen
olemaan 79 %. Alkoholiverotuksen korot-
taminen ei saa vaarantaa Alkon mahdolli-
suuksia täyttää alkoholipoliittisia tehtä-
viään.

I{ornitea katsoo,

1. että valtion alkoholitulojen osuus väes-
tön alkoholimenoista olisi saatettava
mahdollisimman korkeaksi

2. että nykyisen verotusjärjestelmän
yleinen rakenne vastaa tarkoitustaan,
joten siihen ei olisi syytä tehdä muutoksia

3. että alkoholijuomaverojen ja Alkon
ylijäämän suhdetta valtion alkoholitulois-
sa olisi muutettava verojen hyväksi siten,
että Alkon ylijäämä saatetaan nykyistä
paremmin vastaamaan normaalia liike-
toiminnan ylijäämää ottaen kuitenkin
samalla huomioon Alkolle sen alkoholipo-
liittisista tehtävistä aiheutuvat erityis-
kustannukset. Tällöin alkoholijuomave-
ron olisi oltava 65 % nykyisen 55 o/":n

sijasta
4. että Alkon vuosikirjassa ja Alkon

hallintoneuvoston kertomuksessa olisi
julkaistava tietoja alkoholielinkeinojen
investoinneista, alkoholin tuotantokus-
tannuksista ja niiden jakautumisesta eri
tekijöiden kesken

5. että valtion alkoholista saamien tulo-
jen käytössä olisi riittävästi otettava
huomioon alkoholihaittojen aiheuttamien
huolto- ja hoitokustannusten kattaminen

6. että alkoholihaittakustannusten sel-
vittelyä julkisen talouden osalta olisi

jatkettava ja kehitettävä ja otettava
nämä kustannukset huomioon alkoholipo-
liittisessa ja myös muussa yhteiskuntapo-
liittisessa päätöksenteossa.

5. Alkoholin valmistus ja ulkomaan-
kauppa

Alkoholijuomien valmistuksen tulee alko-
holilain 22. §:n mukaan tapahtua alkoho-
liyhtiön lukuun. Alkon hallintoneuvosto
voi asettamillaan ehdoilla antaa alkoholi-
juomien tehdasmaisen valmistusoikeu-
den sille, jolla harkitaan olevan siihen
tarvittavat edellytykset ja vaadittava
luotettavuus. Yksityisten tehtaiden saa-
masta valmistuskorvauksesta päättää Al-
ko.

Nykyisin kaikki Suomessa valmistetta-
vat oluet ja long drink -juomat tehdään
yksityisissä tehtaissa. Oluita valmistaa
kuusi yritystä, joilla on 11 panimoa. Long
drink -juomia valmistaa yksi yksityinen
tehdas. Lisäksi Alkon antama valmistus-
lupa on viidellä yksityisellä viini- ja
likööritehtaalla. Alko on kokonaan pidät-
tänyt itselleen viinaryhmään kuuluvien
juomien valmistuksen.

Selvitysosasta ilmenee, että kahtena
viimeksi kuluneena vuosikymmenenä
monopolin asema alkoholijuomien tuotta-
jana on heikentynyt suhteessa yk§ityisiin
panimoihin ja alkoholijuomatehtaisiin.
1960-luvulla tämä liittyi ennen kaikkea
siihen, että mallasjuomien osuus koko-
naiskulutuksesta kasvoi. 1970-luvulla
mallasjuomien kulutusosuuden kaventu-
minen on ollut omiaan supistamaan yksi-
tyisen tuotannon osuutta kokonaisarvos-
ta. Samanaikaisesti monopolin asema
muiden väkevien juomien ja viinien
tuotannossa on kuitenkin heikentynyt
suhteessa yksityisiin alkoholijuomateh-
taisiin.

Periaatteellisena lähtökohtana Suomen
alkoholipolitiikassa on ollut alkoholiliik-
keen monopolisoiminen valtiolle. Mono-
poliperiaatteen korostamiseksi alkoholi-
lakiin olisi komitean mielestä syytä ottaa
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säännös yksityisen voitontavoittelun ra-
joittamisesta.

Komitea katsoo, että monopolin osuutta
kotimaisten viinien ja väkevien juomien
tuotannosta olisi vahvistettava, jolloin
samalla on pidettävä huolta siitä, että jo
käytössä olevaa tuotantokapasiteettia
voidaan hyödyntää kansantaloudellisesti
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun voi-
massa oleva long drink -juomia koskeva
valmistussopimus menee umpeen vuoden
1979 lopussa, komitean mielestä olisi
harkittava long drink -juomien valmis-
tuksen sürtämistä Alkolle. Alkon sisäises-
sä tehtäväjaossa yksityisten tehtaiden
saamasta valmistuskorvauksesta päättä-
misen tulisi kuulua ylimmälle elimelle eli
hallintoneuvostolle.

Alkoholijuomien kotivalmistus on alko-
holilain 3. §:n säätämissä rajoissa luvallis-
ta. I(otivalmistukseen on kuitenkin viime
vuosina ruvettu käyttämään laajalti teol-
lisesti tuotettuja raaka-ainesekoitteita.
Tätä ei komitean mielestä voi pitää
tarkoituksenmukaisena.

I{omiteakatsoo,

1. että monopoliperiaatteen täsmentämi-
seksi olisi alkoholilakiin otettava säännös
yksityisen voitontavoittelun rajoittami-
sesta

2. että monopolin osuutta kotimaisten
viinien ja väkevien juomien valmistuk-
sesta olisi vahvistettava, jolloin samalla
on pidettävä huolta sütä, että jo käytössä
olevaa tuotantokapasiteettia voidaan
hyödyntää kansantaloudellisesti tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla

3. että long drink -juomien valmistuk-
sen siirtämistä Alkolle olisi harkittava
voimassa olevan valmistussopimuksen
voimassaoloajan päättyessä eli vuoden
1980 alusta

4. että Alkon juomavalikoimaan ei olisi
sisällytettävä uusia alkoholijuomatyyp-
pejä

5. että kotimaisessa tuotekehittelyssä
olisi keskityttävä sellaisün tilanteisiin,
joissa uusi tuote voi suoraan korvata

asemansa markkinoilla vakiinnuttaneen
ulkomaisen tuotteen

6. että alkoholin valmistuskoryaukses-
ta yksityiselle valmistajalle päättämisen
olisi kuuluttava Alkon hallintoneuvostolle

7. että viinin kotivalmistusta koskevia
säännöksiä olisi tiukennettava siten, että
valmistuksen perusraaka-aineena voi-
daan käyttää vain tuoreita ia kuivia
hedelmiä, marjoja, rypäleitä tai raparpe-
ria

8. että alkoholiagentuureista olisi luo-
vuttava.

6. Alkoholin s a at avuude n rai oitt a -
mlnen

6. T. SAATAVUUDEN RAJOITTAMISEN
LAHTÖKOHDAT

Komitean tavoitteekseen ottama alkoho-
Iin kulutuksen alentaminen voidaan osal-
taan toteuttaa rajoittamalla alkoholin
saatavuutta. Saatavuuden rajoittaminen
on tärkeä toimenpide siksi, että alkoholi-
haittojen määrä rüppuu kiinteästi alkoho-
lin kulutuksen tasosta.

Alkoholin saatavuuteen vaikuttavat
monet muutkin tekijät kuin jakelu ja
hinnat. Tällaisia tekijöitä ovat yhteiskun-
tarakenteen yleinen muuttuminen, voi-
makas muuttolüke, kaupungistuminen,
tulotason muutokset, liikkuvuuden li-
sääntyminen ja yhdyskuntasuunnittelu.
Tällaiset yleiset yhteiskunnalliset ilmiöt
vaikuttavat usein ratkaisevasti alkoholin
saantiedellytyksiin ja kulutusalttiuteen.
Yleisiä yhteiskuntapoliittisia toimenpitei-
tä valmisteltaessa olisi entistä enemmän
künnitettävä huomiota myös niiden hei-
jastusvaikutukseen alkoholipolitükan
alalla.

Alkoholin saatavuuden rajoittamisella
estetään kulutuksen aiheuttamia alkoho-
lihaittoja, joiden kehitystä on kuvattu
mietinnön selvitysosassa.

Alkoholin saatavuuden rajoittamispoli-
tükasta aiheutuu toisaalta epäkohtia. Ra-
j oitustoimenpiteiden seurauksena saatta-
vat luvaton valmistus, salakuljetus ia
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laiton myyntitoiminta lisääntyä. Alkoho-
Iin jakelun rajoittamista voidaan arvos-
tella myös siksi, että se on ristiriidassa
yhteiskunnan yleisen palvelujen ja alu-
eellisen tasa-arvon kehittämispyrkimyk-
sen kanssa. Haittavaikutukset ovat suu-
remmat silloin, jos jakelurajoitukset eivät
perustu pitkäjänteiseen alkoholipoliitti-
seen toimintalinjaan. Akkinaiset erisuun-
taiset ratkaisut osoittavat, että alkoholi-
politiikka on huonosti yhteiskunnan hal-
littavissa.

Komitea on ottanut lähtökohdakseen
sen, että alkoholin jakelua tulee kulutuk-
sen tason alentamiseksi pyrkiä rajoitta-
maan määrätietoisin toimenpitein. Jake-
lurajoitusten tulee ensisijaisesti kohdis-
tua yleisesti kaikkiin alkoholin käyttäjiin.
Erillisryhmiin tai yksilöihin kohdistuvilla
rajoitustoimenpiteillä on usein yleisiä
rajoituksia huomattavasti vähäisempi
merkitys. Rajoitustoimenpiteitä suunni-
teltaessa on otettava huomioon niiden
haittavaikutukset.

Jakelun rajoittamisessa tulee välttää
äkkijyrkkiä toimenpiteitä. Rajoitustoi-
menpiteiden vastavaikutuksena syntyy
ajan myötä voimakkaita vapauttamispai-
neita. Jakelujärjestelmän tiukennus olisi
suoritettava siten, että kulutuksen alen-
tamistavoitteen toteuttaminen voidaan
pysyvästi varmistaa aiheuttamatta rajoi-
tustoimenpiteillä suuria tai äkillisiä yh-
teiskunnallisia ongelmia.

6.2. VAHITTAISMYYNTI
Uuden alkoholilain aikana on Alko laati-
nut neljä ns. myymäläohjelmaa, joiden
mukaan myymäIöitä on perustettu. Uu-
simman, vuosia 1978 ja 1979 koskevan
myymäläohjelman mukaan Alkon myy-
mäIöitä ei perusteta kyseisinä vuosina
uusille paikkakunnille.

Alkoholiolojemme kielteisen kehityk-
sen huomioon ottaen Alkon myymälöiden
lukumäärä on komitean mielestä kasva-
nut liian nopeasti. Alkoholin kulutuksen
kasvua ei ole riittävästi otettu huomioon
myymäläverkoston Iaajennussuunnitel-
missa. Alkoholin vähittäismyyntisaata-
vuus ei saisi enää laajeta.

Alkon myymälöiden äkkinäinen vähen-
täminen aiheuttaa monia käytännön vai-
keuksia. Myymälän perustaminen on si-
nänsä huomattava taloudellinen inves-
tointi. Jos kulutuksen vähentämisen var-
mistamiseksi Alkon myymälöitä vähen-
netään, tämä toimenpide olisi suoritetta-
va asteittain riittävän pitkän ajanjakson
kuluessa.

Komitea asettaa tavoitteeksi, ettei Al-
kon myymäIäpaikkakuntien kokonais-
määrää tule lisätä. Alkoholin erityistava-
raluonteen korostamiseksi ja alkoholi-
asenteiden vuoksi itsepalveluperiaatteil-
Ia toimivia Alkon myymälöitä ei tulisi
lisätä.

Vähittäismyyntipaikkojen aukioloaiko-
jen supistaminen vähentää mahdollisuuk-
sia alkoholijuomien hankkimiseen. Alkon
myymälöiden aukioloaikaan sovelletaan
eräin poikkeuksin samoja säännöksiä
kuin vähittäiskaupan aukioloon. Komi-
tean mielestä voidaan alkoholijuomien
erityistavaraluonteen vuoksi Alkon myy-
mälöissä soveltaa muista kauppaliikkeis-
tä poikkeavia aukioloaikoja.

Alkon hallintoneuvosto on päättänyt,
että Alkon myymäIät pidetään kokeilu-
luonteisesti suljettuina lauantaisin 1. 6. -30. 9. 1978 välisenä aikana.

37. §:n mukaisia tilapäisrajoituksia tulisi
kuitenkin käyttää nykyistä enemmän
hyväksi.

Vähittäismyynnissä sovellettavia. ikä-
rajoja ei komitean mielestä ole syytä
muuttaa. Muita ostajakohtaisia vähittäis-
myyntirajoituksia ei myöskään ole tar-
koituksenmukaista lainsäädäntöteitse
tiukentaa. Niiden valvontaan olisi kuiten-
kin kiinnitettävä nykyistä tiukemmin
huomiota.

Kunnallinen päätösvalta alkoholilain
mukaiseen vähittäismyyntiin on komi-
tean mielestä säilytettävä entisellään.

6.3. ANNISKELU

Vuoden 1977 lopussa Suomessa oli I 500
anniskeluoikeuksilla varustettua ravinto-
Iaa. Vuodesta 1968 vuoteen 1977 on
ravintoloiden lukumäärä lisääntynyt 55

%:lla.
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Anniskelupolitiikassa törmäävät usein
yhteen elinkeinopolüttiset ja alkoholipo-
liittiset intressit. Alkoholipoliittisista ta-
voitteista lähtien pitäisi elinkeinopoliit-
tisten pyrkimysten olla toissijaisia alko-
holin kulutuksen rajoittamistavoittee-
seen nähden. 1960-luvun loppupuolella ja
1970-luvun alkupuolella ei ole alkoholipo-
liittisin perustein pystytty rajoittamaan
elinkeinopolitükassa voimakkaana vireil-
lä ollutta halua laajoihin ravintolainves-
tointeihin. 1970-luvun loppupuolen alko-
holipoliittisia toimenpidemahdollisuuksia
rajoittaa anniskeluelinkeinon kannatta-
vuuden ratkaiseva heikkeneminen ja sen
vaikutukset työllisyystilanteeseen.

Komitean mielestä ravintoloiden koko-
naismäärää ei saa enää varsinaisesti
lisätä. üusia anniskeluoikeuksia olisi pää-
sääntöisesti mahdollista antaa vain lopet-
taneiden ravintoloiden tilalle. Ravintola-
kapasiteetin kasvun pysäyttämistavoit-
teeseen tulee kuulua myös, ettei myös-
kään asiakaspaikkojen kokonaismäärää
lisätä.

Tavoitteena tulee pitemmällä tähtäi-
mellä kuitenkin olla, että anniskelutoi-
minnan kehitystä ohjataan entistä mää-
rätietoisemmin alkoholipoliittisin toimen-
pitein. Anniskelukorvausjärjestelmää ke-
hittämällä olisi pyrittävä siihen, että
alkoholin osuus ravintoloiden kokonaislii-
kevaihdosta alenee.

Rajoitetuin anniskeluoikeuksin toimi-
vien ravintoloiden osuutta kaikista annis-
kelupaikoista olisi lisättävä. Ravintoloi-
den toimintaa ei kuitenkaan tule äkillises-
ti alkoholipoliittisin perustein vaikeuttaa
siten, että siitä on huomattavia työIlisyys-
ja muita taloudellisia vaikutuksia.

Ravintola-anniskelu olisi komitean
mielestä lopetettava pääsääntöisesti vii-
meistään klo 24.00. Viikonloppuisin annis-
kelu voisi jatkua klo 1.00 saakka.
Erityishintaryhmän ravintolallö voitaisün
myöntää lupa olla auki myöhempään.
Anniskelun päivittäisiin alkamisaikoihin
ja anniskelua koskeviin ikärajoihin ei ole
tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia.

Tarjoiluprosenttiin osittain perustuva
palkkausjärjestelmä on periaatteellisessa
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ristiriidassa alkoholin kulutuksen alenta-
mistavoitteen kanssa. Komitea pitää suo-
tavana, että koko ravintolahenkilökun-
nan palkkauksessa siirryttäisün koko'
naispalkkaukseen. Tarjoilupalkkiojärjes:
telmästä luopuminen olisi toteutettava
ensisijaisesti sopimalla siitä työnantajain
ja työntekijäin välillä.

Komitea pitää ravintoloiden itsepalve-
lua kielteisenä, koska alkoholin käytön
valvonta jää siinä heikoksi. Ravintoloiden
itsepalvelu olisi sallittava vain päiväsai-
kaan eli klo 12.00-18.00 välisenä aikana.
Anniskelukorvauksista päätettäessä olisi
itsepalvelu otettava huomioon korvauk-
sen määrää alentavana tekijänä.

6.4. ERITYISMYYI\MI

Erityismyynnistä on yleistä huomiota
saanut osakseen erityisehdoin tapahtuva
alkoholijuomien myynti valtion ylimmille
edustajille valtion erityistilaisuuksia var-
ten (ns. ministeriviinat). Valtion edustus-
tilaisuuksiin myydyn halpahintaisen al-
koholin määrä on kokonaisuudessaan niin
vähäinen, ettei sillä ole alkoholipoliittista
merkitystä.

Asennepolüttiselta kannalta valtion
edustusalkoholilla on merkitystä. Siksi
komitea ehdottaa, että alkoholin erityis-
myynnistä valtion ylimmille edustajille
luovuttaisün. Valtion edustamiseen tar-
vittava alkoholi olisi ostettava asianomai-
sin käyttövaroin normaalihinnoin. Alko
voisi kuitenkin myydä erityisehdoin alko-
holijuomia tietyille valtion virallisille
edustuspaikoille, esimerkiksi valtioneu-
voston juhlahuoneistolle.

I{omi,tea katsoo,

1. että niiden paikkakuntien kokonais-
määrä, joilla on Alkon myymälä, olisi
pidettävä nykyisellä tasollaan

2. että Alkon myymälät olisi pidettävä
suljettuina lauantaisin

3. että anniskeluoikeuksien määrä asia-
kaspaikkoina laskettuna olisi rajoitettava
nykyiselle tasolleen

4. että anniskelu olisi lopetettava eri-



tyishintaluokan ravintoloita lukuun otta-
matta yleensä vümeistään klo 24 ja
viikonloppuisin viimeistään klo I

5. että anniskelukorvausjärjestelmää
kehittämällä olisi pyrittävä alentamaan
alkoholin osuutta ravintoloiden kokonais-
lükevaihdosta

6. että alkoholijuomien itsepalvelu-
myyntiä olisi rajoitettava

7. että tarJoilupalkkiojärjestelmästä
olisi pyrittävä luopurnan asteittain ensi-
sijaisesti työmarkkinajärjestöjen välisin
sopimuksin

8. että valtion ylimmille edustajille val-
tion edustustilaisuuksia varten tapahtuva
erityismyynti olisi lopetettava virallisille
edustuspaikoille tapahtuvaa myyntiä lu-
kuun ottamatta.

7. Olutkysymys

Komitea on antanut 31. 1. 1977 sosiaali- ja
terveysministeriölle sen pyytämän lau-
sunnon keskiolutkysymyksestä. Lausun-
nossaan komitea ehdotti toteutettavaksi
nykyisen jakelujärjestelmän puitteissa
tiukennustoimenpiteitä sekä hintajärjes-
telyä, jossa korjattaisiin keskioluen hin-
nan jälkeenjääneisyys muiden alkoholi-
juomien hinnoista ja yleisestä hintatasos-
ta.

Keskiolutlausunnossa, joka on kokonai-
suudessaan mietinnön liitteenä, komitea
totesi, että se ei ainakaan sünä vaiheessa
suosita toimenpiteitä keskioluen vähit-
täismyynnin sürtämisestä Alkon myymä-
löihin. Kaupan olevien mallasjuomien
alkoholipitoisuuden alentamiseen, jota
komitea piti periaatteessa toteuttamis-
kelpoisena, se ei rüttävän selvitystyön
puuttuessa siinä vaiheessa ottanut lopul-
lista kantaa.

Olutkysymystä käsiteltäessä on komi-
teassa ollut esillä kolme päävaihtoehtoa.
Ensimmäinen niistä on tarpeelliseksi kat-
sottujen muutosten tekeminen nykyiselle
pohjalle. Toinen esillä ollut vaihtoehto on
keskioluen myynnin lopettaminen elin-
tarvikeliikkeissä jaltai kahviloissa. Kol-
mas vaihtoehto on oluen alkoholipitoisuu-

den alentaminen. Kaikkien näiden vaih-
toehtojen pohjalta voidaan kehittää eri-
laisia muunnelmia.

Vaihtoehtojen seurausvaikutuksia al-
koholin kokonaiskulutukseen on vaikea
arvioida, koska kaikkiin arvioihin on
sisällytettävä erilaisia varauksia. Jos esi-
merkiksi alkoholipitoisuuden alentamisen
ei odoteta vaikuttavan oluen kulutusmää-
riin eikä siirtymää muihin juomiin tapah-
du, alkoholin kokonaiskulutus laskisi tä-
män toimenpiteen ansiosta, A-oluen rajan
ollessa 4,0 ja keskioluen 3,0 painoprosent-
tia, vuositasolla noin 0,4 litraa absoluut-
tialkoholia asukasta kohti eli noin 6 %.

Komiteakatsoo,

että sen keskiolutlausunnossa 31. 1. 1977
(liite) ehdotetut hintajärjestelyä, jakelun
rajoittamista ja valvontaa koskevat toi-
menpiteet olisi toteutettava. Erityisesti
komitea korostaa tarveharkinnan lisää-
mistä keskiolutlupia myönnettäessä. Kes-
kiolutlupien peruuttaminen tulisi . olla
mahdollinen myös tiettyjen alkoholipo-
liittisten edellytysten vallitessa ilman,
että luvanhaltija olisi varsinaisesti rikko-
nut luvan ehtoja. Rajoitustoimenpiteiden
olisi kohdistuttava sekä A'olueen että
keskiolueen. Vähiten olutkulutuksen siir-
tymistä väkevimpiin juomiin aiheuttaisi
molempien olueiden alkoholipitoisuuden
alentaminen. Komitean mielestä A-oluen
alkoholipitoisuuden yläraja olisi asetetta-
va 4,0 painoprosenttün, keskioluen 3,0
painoprosenttiin. Lisäksi olisi long drink
-juomien alkoholipitoisuuden yläraja ase-
tettava samaksi kuin A-oluessa.

Alkoholipitoisuuden muutoksen yhtey-
dessä olisi vastaavat muutokset tehtävä
myös verolakeihin.

8. Organisatoriset kysymykset ja
a lkoh olipolitiikan s e ura nt a

8.1. YLEISTA

Selvitysosan havainnot ja arviot antavat
komitealle aiheen ehdotusten tekemiseen
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alkoholipolitükan organisatoristen järjes-
telyjen ja seurannan kehittämiseksi. Eh-
dotuksen perusteluina ovat komitean
suosittamat alkoholipolitiikan sisällölliset
uudistukset sekä muutkin tekijät, kuten
esimerkiksi julkishallinnon yleinen uudis-
tuminen, ulkomaiset alkoholipoliittiset
uudistukset ja muun päihdepoliittisen
toiminnan viimeaikainen laajeneminen.

Epätyydyttävät tulokset alkoholin ku-
lutuksen ja alkoholihaittojen kasvun hil-
litsemisessä saattavat johtua osaksi myös
epätarkoituksenmukaisista organisatori-
sista järjestelyistä.

Yleistavoitteeksi komitea suosittelee
alkoholipolitiikan organisaation kehittä-
mistä siten, että yhteistoiminta eri osa-
puolten kesken paranee ja osapuolten
toiminnot tarkoituksenmukaisella tavalla
täydentävät toisiaan. Lisäksi olisi otetta-
va huomioon se periaate, että yleisen
yhteiskuntapolitükan kannalta tärkeitä
asioita ohjataan ja valvotaan ylempien
hallitus- ja hallintoelinten toimesta (hal-
linnollisten ohjeiden antaminen, tarkas-
tukset jne.). Sellaista asiaintilaa, että
jokin julkisen hallinnon toimintayksikkö
valvoisi toimintojensa osalta itseään, niin
kuin Alko eräiden toimintojen osalta, ei
siten yleisten hallintoperiaatteiden mu-
kaan voida pitää onnistuneena.

8.2. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE-
RIÖN SEKA ALKON TYÖNJAKO

Komitea Katsoo, että sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Alkon välistä työnjakoa
tulisi tarkistaa siten, että sosiaali- ia
terveysministeriön osuutta alkoholipoli-
tükan suunnittelusta ja toteutuksesta
tulisi lisätä. Ottaen huomioon valtionhal-
linnon nykyisen kehityssuunnan sosiaali-
ja terveysministeriölle ei kuitenkaan tuli-
si sürtää Alkolle kuuluvia hallintorutiine-
ja, vaan antaa pikemminkin ririnisteriön
tehtäväksi vahvistaa puitteet Alkon toi-
minnalle alkoholipolüttisen yleissuunni-
telman avulla.

Alkoholipolüttinen yleissuunnitelma
tulisi laatia vüdeksi vuodeksi ja tarkistaa
vuosittain. Yleissuunnitelman laatiminen
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ja tarkistaminen kuuluisivat sosiaali- ja
terveysministeriölle ia Alkon hallinto-
neuvostolle ja sen vahvistaminen valtio-
neuvostolle. Yleissuunnitelmaan tulisi si-
sältymään alkoholipolitiikan kehittämi:
nen ainakin valmistuksen, ulkomaankau-
pan, saatavuuden, hintapolitiikan, mono-
poliperiaatteen edistämisen, valvonnan,
alkoholihallinnon, alkoholitalouden, tut-
kimuksen ja tiedotuksen osalta. Siinä
tulisi ottaa huomioon esimerkiksi lisäyk-
set ja vähennykset vähittäismyyntipai-
koissa ja anniskeluoikeuksissa. Sosiaali-
ja terveysministeriön tulisi hankkia val-
tion raittius- ja alkoholiasiain neuvottelu-
kunnan talouteen liittyviltä osin valtiova-
rainministeriön lausunnot, ennen kuin se
esittää alkoholipoliittisen yleissuunnitel-
man valtioneuvoston vahvistettavaksi.
Suunnitelman sisälIön pääpiirteet tulisi
vahvistaa asetuksessa, kuten on asianlai-
ta kansanterveystyön, sairaanhoidon ja
lasten päivähoidon osalta. Suunnitelmas-
ta voitaisün poiketa vain sosiaali- ia
terveysministeriön suostumuksella. Sosi-
aali- ja terveysministeriöllä tulisi olla
oikeus antaa sitovia ohjeita suunnitelman
laadintaan kuuluvissa asioissa.

8.3. EDUSKUNNALLE ANNETTAVA
KERTOMUS

I(omitea katsoo, että eduskunnan harjoit-
tamaa alkoholipolitükan jatkuvaa seu-
rantaa olisi kehitettävä. Eduskunnalle
olisi vuosittain annettava Alkon hallinto-
neuvoston kertomuksen ohella sosiaali- ja
terveysministeriössä laadittava kertomus
muusta kuin Alkon toimivaltapiiriin kuu-
luneesta toiminnasta, joka on tähdännyt
alkoholipolitükan tavoitteiden toteutta-
miseen.

8.4. LAANINHALLITUKSEN ASEMAN
KEHITTAMINEN

Komitean mielestä sosiaali- ja terveystoi-
men aluehallinnon viime vuosina suori-
tettu voimakas keskittäminen lääninhal-
lituksille sekä samanaikainen tehtävien
siirto valtion keskushallintotasolta lää-



ninhallituksille ovat luoneet edellytyksiä
lääninhallitusten osuuden voimistamisel-
le myös alkoholipolitükassa. Käytännössä
tämä tapahtuisi mm. lausuntomenettelyä
kehittämäIlä. Nykyinen lausuntomenet-
tely olisi kuitenkin säilytettävä yksityistä
kuntaa koskevissa asioissa. Yhteistoimin-
nan lisääntyminen lääninhallituksen ja
Alkon välillä edellyttäisi lisäksi Alkon
aluejaon muuttamista siten, että kukin
Alkon alue käsittäisi yhden tai useampia
läänejä.

8.5. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTE-
RIÖN ORGANISAATION KEHITTAMI-
NEN

Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriön
sekä Alkon välisen työnjaon kehittämi-
sestä sosiaali- ja terveysministeriön val-
tuuksia ja vastuuta alkoholipolitiikan
toteutuksesta lisäämällä edellyttää mi-
nisteriön raittius- ja alkoholiosaston toi-
mintaedellytysten tehostamista. Tällöin
olisi etenkin osaston mahdollisuuksia al-
koholipoliittiseen suunnitteluun lisättävä
ja vahvistettava yhteyksiä sen sekä
alkoholitutkimuksen väIillä. Osaston toi-
minnan ja aseman kehittymiseen vaikut-
tavat myös useiden sille aikaisemmin
kuuluneiden tehtävien sürtyminen lää-
ninhallituksille sekä kasvava raittiustoi-
men sekä muun päihdeinformaation
suunnittelun koordinaation ja keskitetyn
johtamisen tarve.

8.6. ALKON ORGANISAATION KEHIT-
TAMINEN

Komitea katsoo, että Alkon hallintoneu-
voston asemaa suhteessa yhtiön johtajis-
toon olisi vahvistettava. Tämä edellyttäi-
si, että hallintoneuvoston mahdollisuuk-
sia Alkon toiminnan ennalta ohjaukseen
lisättäisiin. Samoin olisi hallintoneuvos-
tolle siirrettävä osa nykyisin johtajistolle
kuuluvista taloudellisista päätöksenteko-
tehtävistä. Kokoonpanon osalta komitea
ehdottaa, että Alkon hallintoneuvostoa
täydennetään yhtiön henkilökunnan
edustuksella.

Komitea pitää tarkoituksenmukaisena
Alkon johtokunnalle kuuluvan hallinto-
neuvoston päätösten valmistelun ja to-
teuttamisen kehittämistä entistä enem-
män reaalista päätöksentekoa sisältäväk-
si. Johtokunnan kokoonpanoa olisi muu-
tettava siten, että enemmistö jäsenistä
olisi luottamushenkilöitä ja valtionhallin-
non edustajia. Johtokunnan jäseniä voisi-
vat olla nykyiset sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön j a valtiovarainministeriön edus-
tajat sekä viisi hallintoneuvoston nimittä-
mää jäsentä, joista kaksi olisi luottamus-
henkilöitä ja kolme Alkon johtajia, heidän
joukossaan johtokunnan puheenjohtaja-
na toimiva Alkon pääjohtaja.

Alkon johtajiston asema tulisi johtajien
nykyistä lukumäärää lisäämättä säännel-
lä säädöksin. Alkon johtajiston työnjakoa
kehitettäessä olisi komitean mielestä
otettava huomioon alkoholipoliittisen
suunnittelun ja täytäntöönpanon lisään-
tyvä merkitys.

8.7. VALVONNAN UUDISTAMINEN

Alkoholipolitiikan valvontaa ei komitean
mielestä ole syytä uudistaa alkoholin
valmistuksen ja käytön valvonnan osalta,
koska kokemukset nykyisestä valvonta-
järjestelmästä on sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön taholta arvioitu tyydyttäviksi.
Näin sütä huolimatta, että periaatteelli-
selta kannalta Alkolle kuuluvaa,oman
toiminnan valvontaa voidaan pitää arve-
Iuttavana, kuten edellä on huomautettu.

Alkoholin jakelun paikallisen valvon-
nan osalta komitea ehdottaa, että nykyi-
sin kunnallisille alkoholitarkastajille kuu-
Iuva valvonta siirrettäisiin lääninhallituk-
sille. Tällä tavoin vapauduttaisiin nykyi-
sestä sivutoimisten virkamiesten (kun-
nalliset alkoholitarkastajat) käyttämises-
tä.

Jakelun valvonnan siirtäminen kunnal-
Iiselta alkoholitarkastukselta lääninhalli-
tukselle olisi komitean mielestä parempi
ratkaisu kuin päätoimisten kunnallisten
alkoholitarkastajien palkkaaminen kah-
delle tai useammalle kunnalle yhteisesti.

Kunnallisesta määräämisvallasta ioh-
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dettava kunnallinen valvontaoikeus to-
teutuisi läänintarkastajien väIityksellä
sekä mykyisellä raittiuslautakunnalle
kuuluvalla valvonnan seuraamismenette-
Iyltä.

I{omitea katsoo,

1. että valtioneuvoston olisi vahvistetta-
va sosiaali- ja terveysministeriön sekä
Alkon hallintoneuvoston toimesta valmis-
teltava alkoholipolitiikan viisivuotinen
yleissuunnitelma sekä sen vuotuiset tar-
kisteet. Yleissuunnitelmasta voitaisiin
poiketa vain sosiaali- ja terveysministe-
riön suostumuksella, ja sen valmistelusta
sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi oi-
keus antaa sitovia ohjeita

2. että Alkon hallintoneuvoston kerto-
muksen ohella olisi eduskunnalle annet-
tava sosiaali- ja terveysministeriön ker-
tomus muusta kuin Alkolle kuuluvasta
alkoholipolitiikasta

3. että lääninhallituksen osuutta alko-
holipolitükassa olisi voimistettava mm.
kehittämällä lausuntomenettelyä

4. että Alkon hallintoneuvoston tehtä-
viä olisi kehitettävä siten, että hallinto-
neuvoston mahdollisuudet Alkon toimin-
nan ohjaukseen sekä taloudelliseen pää-
töksentekoon kasvaisivat, ja että Alkon
hallintoneuvostoa olisi täydennettävä yh-
tiön henkilökunnan edustuksella

5. että Alkon johtokunnan kokoonpano
olisi määrättävä seitsemäksi jäseneksi,
joista kaksi olisi luottamushenkilöitä,
kaksi valtionhallinnon edustajia, yksi Al-
kon pääjohtaja ja kaksi Alkon muita
johtajia, ja että johtokunnan puheenjoh-
tajana olisi Alkon pääjohtaja

6. että alkoholin valmistuksen ja käy-
tön valvonta olisi pysytettävä nykyisel-
lään

7. että alkoholin jakelun paikallinen
valvonta kunnallista alkoholitärkastusta
koskevilta osin olisi sürrettävä lääninhal-
lituksen toimesta tapahtuvaksi, minkä
lisäksi kunnalla olisi oltava oikeus seurata
alueellaan suoritettavaa jakelun valvon-
taa.

9. Erilliskysymyksiä

9.1. KANSAINVALISET ALKOHOLI-
POLIITTISET ALOITTEET

Kansainvälisen vuorovaikutuksen enen-
tyminen, taloudellinen yhdentymiskehi-
tys ja erityisesti alkoholin tuotannon
yleismaailmallinen kasvu ovat lisänneet
kansainvälisen yhteistyön tarvetta myös
alkoholipolitiikassa.

Komi,teakatsoo,

että Suomen olisi pyrittävä edistämään
seuraavia kansainvälisiä tavoitteita:

1. Pohjoismaiden neuvostossa ja Poh-
joismaisessa ministerineuvostossa olisi
pyrittävä siihen, että alkoholijuomien
tullittoman maahantuonnin enimmäis-
määriä alennetaan ja että päästään sopi-
muksiin maiden välisen ulkomaanliiken-
teen verottoman alkoholikaupan säätelyn
tiukentamisesta

2. Olisi pyrittävä sühen, että YK:n
huumetoimikunta ryhtyy perusteellisesti
käsittelemään alkoholin tuotantoon,
kauppaan ja käyttöön liittyviä kysymyk-
siä

3. Maailman Terveysjärjestössä Suo-
men olisi edistettävä alkoholihaittojen
ennaltaehkäisyä ja alkoholin kulutuksen
kansainvälistä säätelyä

4. Suomen olisi pyrittävä siihen, että
Maailman Terveysjärjestö kehittää yh-
teistoiminnassa muiden kansainvälisten
järjestöjen kanssa jatkuvan tilastointijär-
jestelmän alkoholin tuotantoa ja kulutus-
ta varten

5. Olisi huolehdittava sütä, etteivät
Suomen kansainväliset taloudelliset si-
toumukset rajoita alkoholipoliittista liik-
kumavapautta.

9.2. ALKOHOLITUTKIMUS

Alkoholitutkimuksen tilanne Suomessa
muuttui olennaisesti, kun vuonna 1950
perustettün Väkijuomakysymyksen Tut-
kimussäätiö Alkoholilükkeen, sosiaalimi-
nisteriön ja tiedemiesten välillä käytyjen
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neuvottelujen tuloksena. Alkoholitutki-
mus vahvistui edelleen, kun Alkoon sää-
tiön aloitteesta perustettiin fysiologinen
laboratorio ja erityinen tutkimusosasto
sosiaalitutkimusta varten, jonka päätlik-
könä toimi säätiön sihteeri. Lisäksi säätiö
jakoi apurahoja ja toteutti omaa tutki-
musohjelmaansa.

Uuden alkoholilain yhteydessä toi-
meenpantiin joitakin organisatorisia
muutoksia, jotka laajensivat tutkimus-
kenttää ja vahvistivat tutkimuksen riip-
pumattomuutta Alkosta. Eduskunnan al-
koholilakivaliokunta totesi, että Suomen
alkoholitutkimus tulee "tehokkaimmin
hoidetuksi Väkijuomakysymyksen Tutki-
mussäätiön toimesta".

Säätiön organisaation muutokset antoi-
vat sille puolivirallisen aseman. Samalla
vahvistui vaatimus, ettei se palvelisi
yksinomaan rahoittajaa, Alkoa, vaan ko-
ko yhteiskuntaa:

Hallituksen jäsenmäärä lisättiin g:ään;
opetusministeriö nimittää kaksi, sosiaali-
ja terveysministeriö kolme (yhden kuul-
tuaan Suomen Raittiusjärjestöjen Liittoa)
ja Alko neljä jäsentä.

Tieteellisyyden pätevyyden takaami-
seksi vaadittiin hallituksen valtaenem-
mistöltä alan tieteellistä pätevyyttä.

Toiminta-ala muuttui siten, että mu-
kaan tuli raittiustoimintaa koskeva tutki-
mus ja alkoholitutkimukseen liittWä
huumetutkimus.

Säätiön sihteeri tuli säätiön tutkimus-
johtajaksi ja hän siirtyi Alkon palveluk-
sesta säätiön palvelukseen.

Säätiön ja yhteiskunnalliseen alkoholi-
tutkimukseen erikoistuneen Alkoholipo-
liittisen tutkimuslaitoksen yhteistyö jär-
jestettiin erikoissopimuksin. Muutoksen
yhteydessä säätiön nimi muuttui Alkoho-
litutkimussäätiöksi.

Muutokset toivat mukanaan myös uusia
toimintamuotoja - pitkäaikaiset tutki-
mussopimukset, jotka tehostivat yhteis-
työtä yliopistotutkimuksen kanssa ja jot-
ka antoivat takeet siitä, että myös muual-
la kuin Alkon rahoittamissa yksiköissä
voitaisiin suorittaa pitkäjänteistä alkoho-
litutkimusta.

Säätiön toimintaa johtaa lähinnä työva-
liokunta, jossa säätiön hallituksen yliopis-
tolliset tiedemiesjäsenet muodostavat
rungon.

Komitea on keskusteluissaan kiinnittä-
nyt huomiota Alkoholitutkimussäätiön ja
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen yh-
teistyöhön. Alkoholipoliittinen tutkimus-
laitos on Alkon osasto, mutta sen tehtävä
on muotoiltu siten, että toiminta kohdis-
tuu laajasti alkoholin ja yhteiskunnan
suhteisiin. Näin ollen se ei pelkästään ole
Alkon päätöksentekoa palveleva elin.
Laitoksen sijainti irrallaan Alkon yleises-
tä hallinnosta ilmentää sen tutkimuksel-
lista riippumattomuutta. Edellyttäen, et-
tä tämä riippumattomuus säilyy, on mm.
tutkijoiden yhteistyön kannalta miele-
kästä, että yhteistyö säätiön ja laitoksen
väIillä jatkuu.

Alkoholitutkimussäätiö ei tietenkään
vastaa maamme koko alkoholitutkimuk-
sesta. Alkon omat tutkimusyksiköt ovat
merkittäviä, ja hyvin monessa yliopistol-
lisessa laitoksessa suoritetaan tutkimus-
työtä joko Alkoholitutkimussäätiön ra-
hoituksella tai muutoin. Säätiö on järjes-
tänyt seminaareja ja kokouksia alkohoti-
ja muille tutkijoille saadakseen aikaan
toisaalta yhteyttä eri alojen perustutki-
mukseen ja toisaalta tutkimuksen riittä-
vää koordinointia. On ilmeistä, että Alko-
holitutkimussäätiön perustaminen on
näin ollen huomattavasti edistänyt
maamme alkoholitutkimusta. Siitä osoi-
tuksena on toisaalta Suomen alkoholitut-
kimuksen aseman vahvistuminen kansal-
lisesti ja kansainvälisesti, toisaalta tutki-
mustulosten hyödyntäminen esimerkiksi
parlamentaarisessa alkoholikomiteassa.

Komiteakatsoo,

1. että alkoholitutkimusta varten tarvi-
taan monitieteellinen, riippumaton ja
tieteellisesti pätevä elin. Alkoholitutki-
mussäätiö täyttää nämä vaatimukset
maamme keskeisenä alan organisaationa

2. että Alkoholitutkimussäätiön olisi
edelleenkin ylläpidettävä yhteyksiä sosi-
aali- ja terveysministeriöön, Alkoon ja
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raittiusliikkeeseen sekä muihin viran-
omaisün ja kansalaisjäriestöihin. Samalla
olisi turvattava säätiön tieteellinen itse-
näisyys suhteessa Alkoon, alkoholielin-
keinoon, viranomaisiin ja järjestöihin, ja
sen vuoksi tiivistettävä yhteyksiä yliopis-
tolliseen tutkimukseen

3. että Alkon olisi alkoholitutkimuksen
rahoittajana huolehdittava sütä, että ni-
menomaan sen osan alkoholitutkimusta,
joka suuntautuu laajemmin alkoholin
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, tulee saa-
da riittävästi resursseja

4. että olisi säilytettävä nykyinen jär-
jestely, jonka mukaan Alkoholitutkimus-
säätiö on yhteistyössä yliopistotutkimuk-
sen ja Alkon Alkoholipoliittisen tutkimus-
laitoksen kanssa, koska se on omiaan
luomaan hWät ja tarkoituksenmukaiset
tieteellisen työskentelyn edellytykset

5. että Alkoholitutkimussäätiön ja Al-
koholipoliittisen tutkimuslaitoksen yh-
teistyön olisi pohjauduttava siihen, että
laitoksen tutkimuskenttä koskee alkoho-
lin ja yhteiskunnan suhdetta yleensä ja
että sen tutkimuksellinen riippumatto-
muus Alkosta edelleen säilyy. Yhteistyön
edellytyksenä olisi jatkuvasti tutkimuk-
sen keskeisten palveluelimien kehittämi-
nen Alkossa. Tämä koskee nimenomaan
Alkon kirjasto- ja tietopalvelua, jonka
alan keskuskirjastona olisi tyydytettävä
sekä tutkimuksen tarpeita että yhteis-
kunnan alkoholikysymykseen Iiittyviä
tiedon tarpeita.

9.3. ALKOHOLIMENOJEN VEROVA-
HENNYSKELPOISUUS

Alkoholin käytössä edustustarkoitukses-
sa voidaan nähdä monia alkoholipoliittisia
ongelmia. Edustustilanteissa alkoholin
käyttö saattaa muodostua helposti rajum-
maksi kuin itse kustannettuna. Hintapoli-
tükka ja muut alkoholin saatavuutta
rajoittavat toimenpiteet saattavat edus-
tusjuomisen suhteen menettää merkitys-
tään. Eräissä ammattiryhmissä edustus-
juomisen paine on vaikea kestää. Edus-
tusjuomistilaisuudet kasautuvat yhteis-
kunnassa harvoille.
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Yleisesti edustusjuomiseen voidaan
vaikuttaa vain asennepoliittisin keinoin.
Tämä edellyttäisi tiettyihin kohderyh-
miin tapahtuvaa tiedotusta ja valistustoi-
mintaa. Alkoholin edustuskäyttöä erityi-
sesti julkiselle sektorille olisi raj oitettava.

19?0-Iuvulla on perustettu runsaasti
koulutus- ja edustustiloja. Voidaan olet-
taa, että osa aiemmin ravintoloissa tapah-
tuneesta edustusjuomisesta on siirtynyt
tapahtuvaksi näissä tiloissa. Alkoholipo-
Iiittiselta kannalta uusien edustustarkoi-
tukseen käytettävien koulutustilojen Ii-
sääntyminen on kielteinen kehityssuunta,
joka olisi pysäytettävä.

Komiteakatsoo,

1. että pelkkiä alkoholiostoja ei olisi
hWäksyttävä verotuksessa vähennyskel-
poisiksi. Tämä voitaisiin toteuttaa otta-
malla siitä nimenomainen säännös elin-
keinoverolakiin. Toinen mahdollisuus oli-
si se, että tällainen määräys otettaisiin
verohallituksen päätökseen

2. että verotuksessa olisi vaadittava
alkoholiedustuksen osuuden seuraami-
seksi ravintolamenoissa eriteltäväksi al-
koholin osuus niistä sekä suhtauduttava
nykyistäkin pidättWämmin ravintola-al-
koholimenoj en vähennyskelpoisuuteen.

9.4. MUITA KYSYMYKSIA

Muina erilliskysymyksinä mietinnössä
käsitellään liikenneanniskelua (1), laiva-
kauppaa (2-5), myyntikieltoa (6-7), al-
koholijuomien välittämistä (8), velaksi
anniskelua (9-10), vastaavaa hoitajaa
(11), atkoholijuomien valmistuksen ja an-
niskelun erillisyyttä (12) sekä ravintolan
tanssilupaa (13-15).

Komiteakatsoo,

1. ettei liikenneanniskelua olisi laajen-
nettava nykyisestä tasostaan

2. että aluksen haltijan ja laivakauppi-
aan oikeus maahantuontiin olisi säilytet-
tävä nykyisellään

3. että luvan myöntämisen laivakaup-



piaalle olisi kuuluttava sosiaali- ja ter-
veysministeriölIe

4. että tullivaraston haltijaan olisi ulo-
tettava samanlainen korvausvastuu kuin
alkoholin valmistajalla on varastossa il-
menneestä vajauksesta

5. että Alkon toimesta tapahtuva alko-
holij uomien erityismyynti laivakauppiail-
le ja ulkomaanliikenteessä olevan aluksen
haltijalle olisi tarkoituksenmukaista säi-
lyttää entisellään

6. että Alkon myymäläpaikkakunnalla
olisi edelleen oltava nykyisenkaltainen
myyntikieltotoimikunt a

7. että myyntikieltotoimikuntaan olisi
kuuluttava myös sosiaalilautakunnan
edustajan. Mikäli komitean ehdotus alko-
holitarkastuksen uudistamisesta toteu-
tuu, sosiaalilautakunnan edustaja tulisi
kunnallisen alkoholitarkastajan tilalle

B. että alkoholijuoman välittäminen
korvauksettakin sellaiselle henkilölle, joI-
le alkoholijuomaa ei saa myydä, olisi
kiellettävä

Eriävä mielipide eäroenptiä, Rekonen)

Komitean enemmistö ei ole mietinnös-
sään mielestämme ottanut riittävästi
huomioon tutkimuksissa esille tulleiden
terveydellisten ja muiden voimakkaasti
kasvaneiden ja yhä lisääntyvien alkoholi-
haittojen vähentämiseksi tarvittavia te-
hokkaita toimenpide-ehdotuksia. Alko-
holijuomien kulutuksen vähentämiseen
eivät yksin alkoholipoliittiset toimenpi-
teet riitä, vaan kansalaisille on turvattava
ihmisarvoinen elämä, työtä ja toimeentu-
lo, sosiaalinen turvallisuus, terveys-, kou-
lu- ja kulttuuripalvelut sekä kaikki joka-
päiväiseen elämään liittyvät välttämättö-
mät tarpeet.

9. että hotelliin olisi rinnastettava myös
motelli

10. että luottokortteja ei olisi hyväksyt-
tävä nykyistä laajemmin anniskelun
maksuvälineeksi

11. että anniskelupaikan vastaavan
hoitajan sijainen olisi vapautettava vas-
taavan hoitajan poissa ollessa riittävässä
määrin muista tehtävistä anniskelun val-
vontaan

12. ettei anniskeluoikeutta olisi annet-
tava sille, joka on osakkaana alkoholijuo-
mia valmistavassa yrityksessä

13. että alkoholin kulutuksen minimoi-
mistavoitteen kannalta ei olisi välttämä-
töntä asettaa alkoholilain alaisia anniske-
lupaikkoja muodollisin perustein eriar-
voiseen asemaan tanssitilaisuuksien jär-
jestämisluvan suhteen

14. että luvan myöntämistä harkittaes-
sa olisi kuitenkin ensisijaisesti otettava
huomioon alkoholipoliittiset näkökohdat

15. että luvan myöntämisen olisi edel-
leenkin kuuluttava lääninhallitukselle.

Mielestämme komitean enemmistön
johdonmukaiseksi pyrkimykseksi ei ole
muodostunut alkoholipitoisten juomien
kulutuksen vähentäminen, sillä ehdotettu
oluen alkoholipitoisuuden alentaminen
tulee tutkimusten mukaan johtamaan
siihen, että olut koetaan vähemmän
vaaralliseksi ja seurauksena on kulutuk-
sen ohjautuminen uusille kuluttajaryh-
mille sekä nykyistä enemmän opettelu-
juomaksi lapsille ja nuorille. Tämä tulee
käsityksemme mukaan johtamaan tule-
vaisuudessa myös väkevien juomien ku-
lutuksen kasvuun. Komitean enemmistön
pyrkimyksenä on näennäisillä uudistuk-
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silla antaa se kuva, että alkoholin kulu-
tuksen kasvu vähenee, mutta komitean
enemmistö ei suuntaudu selvästi toimen-
piteisiin alkoholin kulutuksen vähentämi-
seen niin kuin Ruotsissa toimeenpannun
lainmuutoksen johdosta on tapahtunut.

Alkoholin ja tupakan mainonnan kieltä-
minen on luonut otollisen tilanteen päih-
teiden käytön vastustamiselle ja yleisen
mielipiteen muuttamiselle raittiusmyön-
teiseksi. Johdonmukaisen asennekasva-
tuksen mahdollisuuksien turvaamiseksi
olemme tässä vaiheessa sitä mieltä, että
olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, ioilla
julkisissa tiedotusvälineissä estetään sel-
laisen ohjelmatoiminnan harjoittaminen,
joka on omiaan edistämään alkoholin
käyttöä väestön keskuudessa.

Komitean suorittamat tutkimukset
ovat arvokkaita, ja ne sisältWät yksimie-
lisesti hyväksyttyyn selvitysosaan, mutta
kannanotot eivät mielestämme perustu
selvitysosan perusteluihin, vaan ovat ris-
tiriidassa selvitysosan kanssa. Sen vuoksi

olemme yhtyneet vähemmistön yhtei-
seen, alkoholin käytön vähentämiseen
tähtäävään eriävään mielipiteeseen, mut-
ta esitämme vielä lisäksi seuraavaa:

1. että kaiken alkoholin valmistuksen,
oluen valmistus mukaan lukien, tulisi olla
yhteiskunnan hallussa. Yksityinen alko-
holijuomien valmistus ja koko panimo-
teollisuus olisi otettava valtion haltuun

2. että Alkon johtokunnan kokoonpa-
nossa tulisi siirtyä nykyistä enemmän
luottamusmiesperustalle ja saada johto-
kuntaan myös Alkon työntekijäin valitse-
ma edustaja. Siksi pidämme oikeudenmu-
kaisena, että Alkon johtokunnan kokoon-
pano olisi seitsemän jäsentä, joista neljä
olisi luottamushenkilöä ja sünä yksi Alkon
työntekijäin valitsema edustaja, kaksi
valtionhallinnon edustajaa sekä Alkon
pääjohtaja johtokunnan puheenjohtaja-
na.

MattiJäruenpäö
Ifeimo Rekonen

kuin yksityinen tai valtion harjoittama
elinkeinotoiminta ja työllistäminenkään
eivät saa perustua heikkojen yksilöiden
riippuvuuteen terveyttä ja sosiaalisia
kontakteja raunioittavasta aineesta. Kat-
somme, että komitean olisi tullut painot-
taa elinkeino- ja työllisyyspolitükan ra-
kenteen muuttamista siten, että alkoholi-
juomien tuotannosta ja jakelusta yhä
enenevässä määrin siirryttäisiin sellais-
ten hyödykkeiden tuotantoon ja myyn-
tiin, jotka ovat terveydellisesti vaaratto-
mia.

Eriävä mielipide Qöruitehto, Järuenpää, Rekonen)

1. ALKOHOLIPOLITIIKAN TAVOIT-
TEET

I(omitean enemmistö ei mielestämme ole
alkoholipolitükan tavoitteita koskevassa
kannanotossa eikä myöskään kannanot-
to-osan muissa kohdissa rüttävästi koros-
tanut terveydellisten ja sosiaalisten ta-
voitteiden ensisijaisuutta valtiontalou-
dellisün sekä elinkeino- ja työlisyyspo-
liittisiin tavoitteisün nähden. Mielestäm-
me valtion budjettirahoitus enempää
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2. ALKOHOLIPOLIITTISET ASENTEET
JA YLEINEN MIELIPIDEILMASTO

Katsomme, että komitean mietintöön
sisältyvä alkoholiasenteiden kehittämistä
koskeva kannanotto olisi pitänyt hyväk-
syä seuraavassa muodossa:

Alkoholiasenteiden kehittämiseksi tuli-
si joukkotiedotuksen mahdollisuuksia
käyttää entistä suuremmassa määrin hy-
väksi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää
joukkotiedotusvälineiden saamiseen al-
koholipolitükan tavoitteille mahdollisim-
man myönteisiksi. Lisäksi tarvittaisiin
valtion tukeman ja suorittaman alkoholi-
tiedotustoiminnan voimakasta laajenta-
mista ja organisatorista uudistamista.
Komitea katsoo, että valtionhallintoon
olisi kiireellisesti perustettava erityinen
terveys- ja raittiuskasvatus- sekä -tiedo-
tuskeskus, jolle tulisi kuulumaan myos
alkoholikysymystä koskevan tiedotustoi-
minnan johto ja kehittäminen.

Samoin mielestämme ensimmäisessä
asennepoliittisessa ponnessa olisi tullut
nimenomaisesti mainita kannanottoon si-
sältyvä organisatorinen uudistusehdotus,
joten tämän ponnen olisi pitänyt kuulua:

(1) että asetettaisiin komitea tekemään
ehdotuksia raittiuskasvatuksen ja -ope-
tuksen sisällön kehittämiseksi sekä pe-
rustettaisün küreellisesti erityinen val-
tion terveys- ja raittiuskasvatus- sekä
-tiedotuskeskus.

3. ALKOHOLIJUOMIEN HINNAT JA
NIIDEN KYTKEYTYMINEN TULOPO.
LITIIKKAAN

Katsomme, että alkoholin hintapolitiikan
tehostaminen edellyttää alkoholin poista-
mista kuluttajan hintaindeksistä, joten
komitean kannanoton ja vastaavan pon-
nen tästä kysymyksestä olisi mielestäm-
me pitänyt kuulua seuraavasti:

Suorittamiensa selvitysten ja hankki-
miensa lausuntojen perusteella komitea
katsoo, että alkoholijuomien hinnat olisi
poistettava kuluttajahintaindeksistä. A1-
koholin hintojen indeksisidonnaisuus on
omiaan haittaamaan tarkoituksenmukai-

sen hintapolitiikan harjoittamista, kuten
viime vuosina useita kertoja on saatu
kokea, ja vaikuttaa siten kielteisesti
alkoholiolojen kehitykseen. Kun alkoholi-
juomat eivät kuulu väIttämättömyysta-
varoihin ja niiden kulutus on lisäksi
voimakkaasti kasaantunutta, ei alkoholin
hintojen kuluttajahintaindeksiin sisäIty-
mistä enää voi pitää tarpeellisena.

(4) että alkoholijuomien hinnat tulisi
poistaa kuluttajan hintaindeksistä.

4. VALTION ALKOHOLITULOT JA
-KUSTANNUKSET

Katsomme, että nykyinen alkoholivero-
järjestelmä ei vastaa tarkoitustaan, vaik-
ka alkoholijuomaveroprosenttia komi-
tean enemmistön ehdottamalla tavalla
korotettaisünkin. Siksi komitean kannan-
otto ja ponsi alkoholiverotuksesta olisi
mielestämme pitänyt hyväksyä seuraa-
vassa sanamuodossa:

Komitean mielestä nykyistä alkoholi-
juomaveroa olisi muutettava siten, että se
olisi prosentiltaan korkeampi väkevistä
juomista ja alhaisempi viineistä. I(aikkien
alkoholijuomien veroprosentit olisi tar-
kistettava sellaisiksi, että Alkon ylijäämä
supistuu nykyiseltä huomattavasti vero-
luonteista tuloa valtiolle sisäItävältä ta-
soltaan lähemmäksi normaalia liiketoi-
minnan ylijäämää. Keskimääräisen ve-
roprosentin korottaminen 65 %:ksi. ei 14
o/otrr liikevaihtoveron huomioon ottaen
komitean mielestä vähentäisi Alkon mah-
dollisuuksia alkoholipoliittisesti tarkoi-
tuksenmukaisten kustannusten suoritta-
miseen.

(3) että alkoholijuomaverojen ja Alkon
ytijäämän suhdetta valtion alkoholitu-
Ioissa on muutettava verojen hyväksi
siten, että Alkon ylijäämä saatetaan
nykyistä paremmin vastaamaan normaa-
lia liiketoiminnan ylijäämää ottaen kui-
tenkin samalla huomioon Alkolle sen
alkoholipoliittisista tehtävistä aiheutuvat
erityiskustannukset. Tällöin väkevistä ja
miedoista juomista eri prosenttien mu-
kaan perittävän alkoholijuomaveron kes-
kimääräinen veroprosentti ehdotetaan
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65 %:ksi eli 10 prosenttiyksikköä suurem-
maksi kuin nykyinen 55 7o:n alkoholijuo-
mavero.

6. ALKOHOLIN SAATAVUUDEN
RAJOITTAMINEN

Pyrkimys alkoholin kulutuksen rajoitta-
miseen edellyttää tutkimusten mukaan
saatavuuden rajoittamista. Komitean
enemmistön kanta ei mielestämme rajoi-
ta saatavuutta kyllin tehokkaasti. Komi-
tean enemmistö katsoo, että anniskeluoi-
keuksien määrä asiakaspaikkoina lasket-
tuna on rajoitettava nykyiselle tasolleen.
Mielestämme tämä ei riitä, vaan anniske-
luoikeuksien määrää on asteittain vähen-
nettävä. Toimintansa lopettaneiden an-
niskeluravintoloiden tilalle ei pitäisi an-
taa uusia anniskeluoikeuksia. Anniskelu-
luvat pitäisi mielestämme muuttaa mää-
räaikaisiksi. TäIlöin anniskelun valvonta
tehostuisi myöskin omaehtoisesti. Annis-
kelu olisi mielestämme myös aina lopetet-
tava viimeistään klo 24. Viikonloppupi-
dennyksiin tai erityishintaluokan ravin-
toloiden pitempün anniskeluaikoihin, joi-
ta molempia komitean enemmistö pitää
suotavina, ei mielestämme ole perusteita.
Riittävä nukkumis- ja selviämisaika en-
nen aamua on varattava asiakkaille lii-
kenne- ja työtapaturmien ehkäisemisek-
si.

Komitea katsoo, että on pidättäydyttä-
vä Alkon myymälöiden perustamisesta
nykyistä useammalle paikkakunnalle.
Yhdymme tähän mielipiteeseen, mutta
katsomme lisäksi, että uusia myymälöitä
ei pitäisi perustaa myöskään niille paik-
kakunnille, joissa jo on Alkon myymälöi-
tä. Mielestämme pitäisi lisäksi niiden
Alkon myymälöiden, jotka toimivat itse-
palveluperiaatteella, siirtyä kokonaan
tiskimyyntiin.

Katsomme edelleen vastoin komitean
enemmistön kantaa, että alkoholin eri-
tyismyynnistä valtion edustustarkoituk-
siin olisi kokonaisuudessaan luovuttava,
jolloin kaikesta valtion edustukseen käy-
tettävästä alkoholista jouduttaisiin mak-
samaan normaalihinta.
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7. OLUTKYSYMYS

Komitean enemmistö ei ole kannanot-
to-osan olutta koskevissa perusteluissa
Iainkaan ottanut huomioon uusien mah-
dollisten käyttäjäryhmien, erityisesti las-
ten ja nuorten ongelmiin ja suojeluun
Iiittryiä näkökohtia. Myös vieroitushoi-
dossa olevien alkoholipotilaiden ongelmat
elintarvikeliikkeissä ja kahvibaareissa on
jätetty huomiotta.

Komitean enemmistön esittämä olui-
den laimentamista koskeva vaihtoehto
vähentää arvioiden mukaan alkoholin
kokonaiskulutusta noin 6-7 %. Haittojen
ja vaurioiden ehkäisemiseksi olisi mieles-
tämme kuitenkin päästävä suurempaan
kokonaiskulutuksen laskuun. Nimeno-
maan jakeluverkostoon, jonka voimakas
laajentaminen on suuresti lisännyt alko-
holin saatavuutta, olisi mielestämme puu-
tuttava.

I(eskiolueen olisi mielestämme suhtau-
duttava kuin muihinkin alkoholijuomiin,
erillinen keskiolutlaki olisi kumottava ja
vedettävä keskiolut elintarvikeliikkeistä
ja baareista pois Alkon myymälöihin ja
anniskeluravintoloihin. Samalla olisi toi-
menpiteen alkoholipoliittisen tehon tur-
vaamiseksi huolehdittava sütä, että A1-
kon myymälöiden määrää ei lisättäisi.
A-oluen valmistus tulisi mielestämme
lopettaa kokonaan. Näillä toimenpiteillä
voitaisiin alkoholin kulutusta vähentää n.
10-15 %.

Katsomme, että komitean olisi pitänyt
olutkysymyksessä hyväksyä seuraava
kannanotto:

Komitean mielestä olutkulutuksen vä-
hentämisessä ainoa riittävän tehokas kei-
no on keskioluen muita alkoholijuomia
vapaammasta jakelujärjestelmästä luo-
puminen ja erillisen keskiolutlain kumoa-
minen. Keskiolutta tulisi myydä vain
Alkon myymälöistä ja anniskeluravinto-
loista. Keskiohitlain kumoaminen vähen-
täisi keskioluen kulutusta arviolta puo-
leen nykyisestä, mikä merkitsisi 10-15
7o:n laskua alkoholin kokonaiskulutuk-
seen. Lisäksi olisi samalla lopetettava
A-oluen valmistus.



B. ORGANISATORISET KYSYMYKSET
JA ALKOHOLIPOLITIIKAN SEURAN-
TA

Katsomme, että komitean niukan enem-
mistön kannattama alkoholin valmistuk-
sen ja käytön valvonnan pysyttäminen
Alkolla olisi virheratkaisu. Alkoholiliik-
keelle kuuluva oman toiminnan valvonta
on mielestämme sekä periaatteellisesti
että käytännön tehokkuuden kannalta
arveluttavaa. Valvonta kokonaisuudes-
saan olisi mielestämme siirrettävä sosiaa-
li- ja terveysministeriölle. Tämän seu-
rauksena olisi mahdollista saada liiketa-
loudellisen ja elinkeinopoliittisen laskel-
mallisuuden sijasta terveys- ja sosiaalipo-
liittinen aj attelu ensisij aiseksi alkoholipo-
litiikan toteuttamisessa.

9. KANSAINVALISET ALKOHOLI-
POLIITTISET ALOITTEET

I(atsomme, että komitean olisi pitänyt
kansainvälistä alkoholipolitükkaa koske-
vassa kannanotto-osassaan kiinnittää
huomiota alkoholijuomien viennin muille
kansoille aiheuttamiin terveys- ja sosiaa-
lipoliittisiin haittoihin ja suositella pidät-
täytymistä alkoholijuomien viennistä.
Mielestämme alkoholijuomien viennillä
edesautetaan alkoholiongelman maail-
manlaajuista lisääntymistä. Tämän takia
ei ole katsottava asianmukaiseksi pyrkiä
viemään alkoholijuomia. Ei ole myöskään
syytä muilla kauppapoliittisilla toimenpi-
teillä pyrkiä lisäämään niiden kulutusta
muissa maissa.

10. ALKOHOLITUTKIMUS

Mielestämme alkoholitutkimuksen jär-
jestely maassamme ei nykyisin ole tyy-
dyttävä, koska Alkoholitutkimussäätiö on
hallinnollisesti, taloudellisesti ja palvelui-
den suhteen riippuvainen Alkosta ja
koska Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos
on organisatorisesti Alkon osasto. Kat-
somme, että alkoholitutkimus lukuun
ottamatta Alkon liiketaloudellista ja alko-
holikemiallista tutkimusta olisi kokonai-

suudessaan irrotettava Alkosta ja siirret-
tävä valtion välittömään rahoitukseen ja
hoitoon. Tämä voisi tapahtua osittain nün,
että eri korkeakoulujen yhteyteen sijoi-
tettaisiin alkoholitutkimusyksikköjä.
Korkeakoulujen valmius poikkitieteelli-
seen tutkimustyöhön on varsin hWä.
Toinen mahdollisuus olisi valtion alkoho-
litutkimuslaitos, joka hallinnollisesti olisi
sosiaali- ja terveysministeriön alainen,
tutkimuksellisesti riippumaton ja yhteis-
työssä yliopistotutkimuksen kanssa.

11. ALKOHOLIMENOJEN VEROVA-
HENNYSKELPOISUUS

Mielestämme alkoholimenojen verovä-
hennyskelpoisuus olisi pyrittävä kokonai-
suudessaan poistamaan. Tämä periaate
merkitsisi sitä, ettei pelkkiä alkoholiosto-
ja tulisi hWäksyä verotuksessa vähen-
nyskelpoisiksi. Tämä voitaisiin toteuttaa
joko elinkeinoverolakiin otettavalla ni-
menomaisella säännöksellä tai verohalli-
tuksen päätöksellä. Ravintoloissa tapah-
tuvan alkoholiedustuksen seuraamiseksi
olisi alkoholin osuus ravintolalaskuissa
aina eriteltävä.

12. LIIKENNEANNISKELU

Katsomme, että eduskunnan 30. 5. 1978

hyväksymä alkoholilain muutos, joka laa-
jentaa väkevien juomien anniskelun sisä-
vesilaivoihin ja Suomen ja ulkomaiden
väIillä kulkeviin juniin, on alkoholipoliit-
tisesti epätarkoituksenmukainen ratkai-
su. Siksi lükenneanniskelu olisi mieles-
tämme palautettava ennen mainittua
laajennusta vallinneisiin puitteisiin.

13. LAIVAKAUPPA

Mielestämme laivakauppiaan oikeus al-
koholijuomien maahantuontün on poik-
keus Alkon yksinoikeudesta, jolle peri-
aatteelle alkoholipoliittinen järjestelmä
rakentuu. TälIe poikkeukselle ei ole ole-
massa riittäviä perusteita. Siksi laiva-
kauppiaan oikeus alkoholijuoman maa-
hantuontün tulisi lopettaa.
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14. VELAKSI ANNISKELU

Katsomme, että oikeutta velaksi anniske-
luun ei tulisi laajentaa koskemaan motel-
lissa asuvaa matkustajaa. Pidämme komi-
tean enemmistön kannanottoa tässä ky-
symyksessä erittäin arveluttavana liiken-
nejuopumuksen ja siitä seuraavien onnet-

Eriävä mielipide (Mattlin, Lampinen)

Komitean yksityiskohtaisiin esityksiin
esitämme seuraavat kannanotot ja muu-
tosehdotukset:

1. ALKOHOLIPOLITIIKAN TAVOIT-
TEET

1.6. Komitean kannanotto alkoholi-
p o lät ti sän t au oitt ei,sün

Emme voi olla komitean enemmistön
kanssa samaa mieltä sen alkoholijuoma-
tuotannon kotimaisuusastetta ja valtion
alkoholiyhtiön osuuden kasvattamista
koskevista kannanotoista.

Huomioon ottaen alkoholipoliittiset ja
sosiaaliset tavoitteet on alkoholijuomien
tuotantoa ja kulutuksen jakautumista
juomaryhmittäin jakelutien mukaan py-
rittävä ohjaamaan siten, että väestön
alkoholiin käyttämistä varoista saadaan
mahdollisimman suuri kansantaloudelli-
nen hyöty.

Alkoholipolitiikkaa käsiteltäessä on
otettava huomioon yleiset kansantalou-
delliset näkökohdat. Eräs tällainen näkö-
kohta on se, että kotimaisiin raaka-ainei-
siin ja kotimaiseen työhön perustuva
viinien, liköörien ja oluen tuotanto on
annettu valmistussopimuksin yksityisen
teollisuuden suoritettavaksi. Näin voi-
daan edistää kotimaisten raaka-aineiden
käyttöä ja vastaavasti vähentää ulko-
maisten alkoholijuomien tuontia.

Tarkasteltaessa valtion tulo-osuutta al-
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tomuuksien kannalta, koska motelleissa
asuu erittäin usein omalla autolla liikku-
via matkustajia.

ULla Järuilehto
Matti Järuenpää
Heimo Rekonen

koholijuomien myynnistä on otettava
huomioon myös se verotulo, joka valtiolle
syntyy kotimaiseen alkoholituotantoon
käytettävistä raaka-aineista, niiden ke-
räilystä ja jalostuksesta sekä pakkaus-
ym. tarvikkeista. On myös erityisesti
otettava huomioon työllisyys- ja kauppa-
tasenäkökohdat maassamme. Tavoit-
teeksi olisikin otettava edellä kuvatulla
tavalla laskettu valtion tulo-osuuden
maksimointi alkoholijuomien valmistuk-
sesta ja myynnistä saatavista tuloista.

4. VALTION ALKOHOLITULOT JA
. KUSTANNUKSET

Alkoholijuomien verotus- ja hinnoittelu-
järjestelmä olisi mielestämme suunnitel-
tava siten, että se ottaa huomioon mah-
dollisimman tarkoin kansantaloudelliset
ja työllisyysnäkökohdat.

Mielestämme alkoholijuomavero olisi
porrastettava korkeamman prosentir
mukaan väkevistä juomista perittäväksi.
I(omitean enemmistö asettui kuitenkin
puoltamaan nykyistä järjestelmää, jossa
veroprosentti on sama kaikille juomille.
Käsityksemme mukaan tämä järjestelmä
on omiaan edelleenkin suuntaamaan ku-
lutuksen pääpainon väkevämpiin juomiin.
Tätä suuntaa vahvistaa mielestämme
edelleen s€, että komitean enemmistö
esittää alkoholiveroksi 65 o/", jolloin vero-
jen kokonaisosuus alkoholijuomien
myynnin arvosta tulisi lükevaihtoveron



nykytasolla 79 %:ksi. Tämä kaventaisi
käsityksemme mukaan oleellisesti alko-
holiyhtiön mahdollisuuksia suunnata ku-
lutusta miedompien juomien suuntaan.
Yhtiön valikoimassa tulisivat puhtaasti
liiketaloudellisten tavoitteiden saavutta-
misen kannalta väkevät juomat saamaan
yhä suuremman osuuden.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että kannanotto-osan luvun kolme ensim-
mäistä pontta kirjoitetaan seuraavasti:

l. että kansantaloudelliset ja työlli-
syysnäkökohdat huomioon ottaen valtion
alkoholitulojen osuus väestön alkoholi-
menoista pyritään saattamaan mahdolli-
simman korkeaksi

2. että alkoholijuomavero pyritään por-
rastamaan korkeamman prosentin mu-
kaan väkevämmistä juomista perittäväk-
si

3. että alkoholijuomaverojen ja Alkon
ylijäämän suhdetta valtion alkoholitulois-
sa on muutettava verojen hyväksi siten,
että Alkon ylijäämä saatetaan nykyistä
paremmin vastaamaan normaalia liike-
toiminnan ylijäämää. Tällöin väkevistä ja
miedoista juomista eri prosenttien mu-
kaan perittävän alkoholijuomaveron kes-
kimääräiseksi veroprosentiksi ehdote-
taan 55. Liikevaihtoveron nykytasolla
kokonaisveroprosentti olisi siten 69.

5. ALKOHOLIN VALMISTUS JA
ULKOMAANKAUPPA

Perinteisesti alkoholijuomien valmistuk-
sessa on ollut voimassa työnjako siten,
että oluita valmistaa Alkon lukuun 6
yritystä, joilla on 12 tehdasta. Long drink
-juomia valmistaa yksi yksityinen yritys,
jolla on 4 tehdasta. Viinejä ja liköörejä
valmistaa 5 tehdasta. Tämän työnjaon
mukaan tuotanto on voitu ohjata kansan-
taloudellisesti edullisemmin muun vas-
taavaa tuotantoa harjoittavan ja valmista
jakelukalustoa omaavan teollisuuden yh-
teyteen. Alkoholiyhtiö ei ole itse ryhtynyt
valmistamaan viinejä vaan on tyytynyt
koti- ja ulkomaisten astiaviinien sekoitta-
miseen ja pullottamiseen.

Näin toteutettu työnjako on osoittautu-

nut kansantaloudellisesti katsoen hyödyl-
liseksi. Se on johtanut suurempaan tuo-
tannolliseen tehokkuuteen kuin muuten
olisi ollut mahdollista. On voitu käyttää
olemassa olevaa tuotantovälineistöä, kul-
jetuskalustoa ja raaka-ainehankintaläh-
teitä, ja tuotanto on voitu hajauttaa
useille paikkakunnille ympäri maata ja
näin lisätä työllisyyttä maan eri osissa.
Hajauttamisella on myös vältetty turhia
kuljetuksia. Oluen valmistuksessa on voi-
tu käyttää samoja tuotantolinjoja ja
pullotuskapasiteettia kuin virvoitusjuo-
mien valmistuksessa. Raaka-aineen han-
kinta on viini- ja likööriteollisuudessa
voitu hoitaa keskitetysti yhdessä muun
marjanjalostustuotannon kanssa ja käyt-
tää samaa tuotantokapasiteettia kuin
mehunvalmistuksessa.

Alkoholituotannossa sovellettu työnja-
ko ja sillä aikaansaatu tuotannollinen
tehokkuus on voimakkaasti parantanut
kotimaisen tuotannon kilpailukykyä ul-
komaista tuontia vastaan. Kaikissa juo-
maryhmissä on kotimaisen tuotannon
osuutta voitu nostattaa tuonnin kustan-
nuksella. Täten on voitu ylläpitää työlli-
syyttä teollisuudessa ja lisätä maatalou-
den raaka-aineostoja ja kuljetuspalve-
luksien hankintaa. Kotimainen viini- ja
likööriteollisuus on edistänyt voimak-
kaasti marjojen sopimusviljelytoimintaa
tarjoten työtilaisuuksia useille erikoistu-
neille marjanviljelijöille. Samaan on
päästy kotimaisen erikoistuneen mallas-
ohran sopimusviljelyn suhteen, niin että
tätä tuotantoa on voitu sijoittaa kohtuul-
lisen edullisesti vientünkin.

Mielestämme on nykyisessä taloudelli-
sessa tilanteessa ja turhien kansantalou-
delle kalliiden päällekkäisinvestointien
välttämiseksi syytä edelleenkin säilyttää
olemassa oleva työnjako ja kapasiteetin
käyttö alkoholituotannon osalta.

Koska alkoholijuomien kulutus maail-
manlaajuisesti on kasvussa, olisi koti-
maisten alkoholijuomien viennin laajen-
tamista pyrittävä edistämään. Näin voi-
taisiin lisätä työtilaisuuksia marjanjalos-
tusteollisuudessamme sekä mallas- ja
virvoitusjuomateollisuudessa. Viennin li-
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säys heijastuisi heti myös maatalouden
marjan ja ohran käytön lisääntymisenä.

Mielestämme viinien kotivalmistusta
koskevia säännöksiä tulisi tarkistaa siten,
että viinien kotivalmistuksessa saadaan
käyttää perusraaka-aineena perinteiseen
tapaan vain tuoreita ja kuivattuja hedel-
miä, marjoja ja rypäleitä sekä raparperia.
Täten esim. erilaisten valmispakkausten
(tiivisteet, uutteet) käyttö ei olisi sallitta-
vaa. Oluen kotivalmistuksesta tulisi ni-
menomaisesti määrätä, että se on sallittua
vain maltaista ja muista viljatuotteista.

Edellä esitetyn perusteella katsomme:
1. että periaatteellisena lähtökohtana

on pidettävä sitä, että alkoholijuomien
markkinoinnin ja niiden valmistuksen
valvonnan tulee olla monopolin hallussa.
Alkon hallintoneuvoston päätöksellä tuo-
tanto olisi jaettava kansantaloudelliset
näkökohdat huomioon ottaen välttäen
turhia pääIlekkäisinvestointej a

2. että Alkon juomavalikoimaa suunni-
teltaessa on noudatettava maltillista har-
kintaa

3. että kotimaisen teollisuuden tuote-
kehittelymahdollisuuksia on edistettävä,
jotta kotimaisen tuotannon osuutta voi-
taisiin lisätä ja samalla päästä tuonnin
supistamiseen

4. että alkoholin valmistuskorvaukses-
ta yksityiselle valmistajalle päättäminen
kuuluu edelleenkin Alkon johtajistolle

5. että viinin kotivalmistusta koskevia
säännöksiä on täsmennettävä, mm. rajoit-
tamalla raaka-ainepohjaa.

6. ALKOHOLIN SAATAVUUDEN
RAJOITTAMINEN

6.3. Anniskelu

Mielestämme ravintoloiden kokonais-
määrää ei oleellisesti tulisi lisätä ainakaan
ennen kuin kansainvälisen matkailun
elpyminen aiheuttaa matkailuyritysten
lisäinvestointitarvetta maassamme.

Uusia anniskeluoikeuksia tulisi tiedossa
olevien toteutuvien uusinvestointien li-
säksi lähinnä antaa vain lopettaneiden
ravintoloiden tilalle. Ravintolakapasitee-
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tin kasvun pysäyttämistavoitteeseen tu-
lee kuulua, ettei myöskään asiakaspaik-
kojen kokonaismäärää oleellisesti lisätä.

Tavoitteena tulee pitemmällä tähtäi-
mellä kuitenkin olla, että anniskelutoi-
minnan kehitystä ohjataan entistä mää-
rätietoisemmin alkoholipoliittisin toimen-
pitein. Anniskelun suhteellinen osuus
koko alkoholin kulutuksesta tulisi säilyt-
tää nykyisellä tasolla.

Rajoitettuja anniskeluoikeuksia tulisi
myöntää kahvilaravintoloille ja ravinto-
loille, jotka ovat osoittautuneet hyväta-
soisiksi ruoanmyyntipaikoiksi. Ravinto-
loiden toimintaa ei tulisi äkillisesti alko-
holipoliittisin perustein vaikeuttaa siten,
että siitä on huomattavia työIlisyys- ja
muita taloudellisia vaikutuksia.

Ravintoloiden tarkastustoimintaan ja
valvontaan olisi kiinnitettävä riittävää
huomiota mahdollisten rikkeiden elimi-
noimiseksi. Mielestämme anniskelurikko-
muksista olisi käytettävä seuraamuksia
nykyistä tiukemmin, mikäli epäkohdat
eivät ole huomautuksista huolimatta kor-
jautuneet.

Ravintolatoiminnoissa tulisi anniske-
lusta saatavan katteen noudattaa keski-
määräisesti ruoka- ja muusta myynnistä
saatavaa katetta. TäIlä tavalla estetään,
ettei puuttuvaa katetta jouduta hake-
maan ruokahinnoittelusta, mikä puoles-
taan aiheuttaa volyymin laskua. Mikäli
anniskelusta saatava kate pysytetään
riittävänä, voitaisiin tällä tavoin edistää
muita ravintolatoimintoja alkoholin an-
niskelua kasvattamatta.

Ravintoloiden aukioloajat pitäisi mie-
lestämme säilyttää suunnilleen nykyisellä
tasolla. Ravintoloiden aukioloaikoja on
supistettu vuonna 1973 klo 4:stä 3:een
sekä vuoden 1974 lopussa, jolloin klo
24:ään avoinna ollutta ryhmää supistet-
tün 50 %:lla ja klo 3:een avoinna olevat
ravintolat rajoitettiin koko maassa alle
20:een. Nykyinen aukioloaikajärjestely
tulisi pitää riittävän joustavana matkai-
lullisia tarpeita ajatellen. Mietojen viinien
anniskelu ruokailun yhteydessä tulisi
sallia klo 11.00 alkaen.

Tarjoiluprosenttiin osittain perustuva



palkkausjärjestelmä saattaa joissakin ta-
pauksissa johtaa ristiriitaan alkoholin
kulutuksen alentamistavoitteen kanssa.
Pidämme suotavana, että tarjoilupro-
senttiin perustuvasta palkkausjärjestel-
mästä asteittain luovuttaisiin työmarkki-
najärjestöjen välisin sopimuksin. Ravin-
toloiden tulisi sallia kehittää toiminta-a-
jatustaan muuttuvia olosuhteita vastaa-
vasti siten, ettei yksikön valvonta tästä
millään tavoin häiriinny.

Katsomme:
1. että Alkon myymäläverkoston laa-

jentamista olisi jarnrtettava
2. että Alkon myymälät on pidettävä

suljettuina lauantaisin
3. että anniskeluoikeuksien määrää

asiakaspaikkoina laskettuna ei oleellisesti
tulisi lisätä

4. että anniskelun tulisi tapahtua ny-
kyisten aukioloaikoja koskevien mää-
räyksien puitteissa muuten paitsi mieto-
jen viinien osalta, joita tulisi voida
anniskella ruokailun yhteydessä klo 11.00
alkaen

5. että anniskelukorvausjärjestelmää
kehittämällä tulisi nostaa ruokamyynnin
osuutta ravintoloiden kokonaisliikevaih-
dosta

6. että ravintoloiden toiminta-ajatuk-
sen muutokset tulisi toteuttaa yksiköiden
valvontaa vaarantamatta

7. että tarjoilupalkkiojärjestelmästä
olisi pyrittävä luopumaan asteittain työ-
markkinajärj estöjen välisin sopimuksin

8. että valtion ylimmille edustajille ko-
timaisia edustustilaisuuksia varten ta-
pahtuva erityismyynti on lopetettava.

7. OLUTKYSYMYS

Keskioluen roolia alkoholipoliittisena on-
gelmana on mielestämme paisuteltu.

Ruotsissa kokemukset keskioluen alko-
holipitoisuuden alentamisesta ovat olleet
sekä alkoholipoliittisesti että mallas- ja
virvoitusjuomateollisuuden kannalta
erittäin kielteisiä. Siellä tapahtui voima-
kas siirtymä viinien ja vahvan oluen
kulutukseen. Ruotsalaisten alkoholijuo-
matavat ovat muuttumassa kohti vahvo-

jen juomien lisääntyvää käyttöä. Tämä ei
voi olla alkoholipoliittisesti oikea suun-
taus. Alkoholin kokonaiskulutuksen lasku
Ruotsissa on osoittautunut väliaikaiseksi,
sillä kuluvan vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä alkoholin kokonaiskulutus on
noussut 3 % viimevuotisesta tasosta.

Olutkysymyksen osalta katsomme, että
komitean keskioluesta antamassa väli-
mietinnössä esitetyt ehdotukset olisi en-
sisijaisesti toteutettava. Katsomme myös,
että A-oluen ja keskioluen alkoholipitoi-
suutta on harkiten alennettava. Jotta
vältyttäisiin todennäköisenä seurauksena
olevasta sürtymisestä väkevämpiin juo-
miin, pitäisi alkoholipitoisuuden alenta-
minen toteuttaa mahdollisimman lievänä.
A-oluen alkoholipitoisuuden ylärajan tu-
lisi täten olla 4,2 painoprosenttia ia
keskioluen 3,5 painoprosenttia. Suurempi
alkoholipitoisuuden lasku vaarantaisi
oluiden makua ja säilWyyttäsekä johtaisi
Ruotsin esimerkin mukaisesti elinkeinon
toimintaedellytysten vaarantumiseen.
Koska keskiolutlupien määrä on vüme
vuosina laskenut, emme voi myöskään
katsoa tarpeelliseksi tarveharkinnan Ii-
säämistä keskiolutlupien osalta.

8. ORGANISATORISET KYSYMYKSET
JA ALKOHOLIPOLIITTINEN SEU-
RANTA

8.2. Sostaalt- ja tensegsministeriön sekä
Alkontgönjako

Katsomme, että Alkon hallintoneuvoston
toimesta tulee valmistella alkoholipoliit-
tinen viisivuotinen yleissuunnitelma sekä
sen vuotuiset tarkisteet, jotka valtioneu-
vosto vahvistaa.

8.6. Alkon or g anisaation kehi,ttömtnen

Mielestämme Alkon nykyisestä organi-
saatiosta on saavutettu hyviä kokemuk-
sia. Käytännön kannalta on hyvä, että
yhtiöllä on ns. sisäinen johtokunta, joka
muodostuu yhtiön johtajiston jäsenistä.
Alkoholikomitean tehtäviin ei mielestäm-
me myöskään kuulu liian yksityiskohtai-
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nen puuttuminen alkoholiyhtiön sisäiseen
organisaatioon. Hallintoneuvoston ko-
koonpano on parlamentaarinen ja tässä
suhteessa rinnastettavissa muihin valtion
yhtiöihin. Henkilökunnan edustuksen ot-
taminen yhtiön hallintoneuvostoon ei
mielestämme tässä vaiheessa ole tarpeel-
lista, vaan sen suhteen olisi jäätävä
odottamaan yritysdemokratian toteutu-
misesta saatavia kokemuksia.

8. 7. Valu onnan uudistaminen

Käsityksemme mukaan ei periaatteelli-
selta kannalta ole oikein, että valtion
alkoholiyhtiö valvoo paitsi yksityisiä val-
mistajia myös omaa tuotantoaan. Mieles-
tämme alkoholin valmistuksen ja käytön
valvonta olisi siirrettävä takaisin sosiaali-
ja terveysministeriölle.

8.8. Yhteenueto

Ehdotamme, että ponnet olisi kirjoitetta-
va seuraavasti:

1. että Alkon hallintoneuvoston toimes-
ta tulee valmistella alkoholipoliittinen
viisivuotinen yleissuunnitelma sekä sen
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vuotuiset tarkisteet, jotka valtioneuvosto
vahvistaa

2. kuten komitean mietinnössä
3. kuten komitean mietinnössä
4. että Alkon hallintoneuvoston tehtä-

viä tulisi kehittää siten, että hallintoneu-
voston mahdollisuudet Alkon toiminnan
ohjaukseen sekä taloudellisten päätösten
tekoon kasvaisivat

5. että johtokunnan tehtävät ja ko-
koonpano tulisi säilyttää ennallaan

6. että alkoholin valmistuksen ja käy-
tön valvonta siirrettäisün takaisin sosiaa-
li- ja terveysministeriölle

7. kuten komitean mietinnössä.

9. ERILLISKYSYMYKSIA

9.3. Alkoholimenoj en u ähenng skelpoi-
suus

Koska esim. valtion laitosten, kuntien ja
kuntainliittojen edustus omissa tiloissa on
varsin yleistä, ei yrityksiä pitäisi tässä
suhteessa asettaa heikompaan asemaan.

Ildkan Mattlin
Arto Lampinen
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