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Vuoden 2004 alusta lukien Suomen oli pakko poistaa EU-maista tuotavan ns. turistivii-
nan rajoitukset. Sinänsä tämä ei olisi ollut suuri uhka, ellei lähinaapuri Viro olisi ollut liit-
tymässä EU:n jäseneksi toukokuun alussa 2004. Virossa kirkkaan viinan hinta oli tuolloin 
viidennes Suomen hinnasta, oluen kolmannes ja viinien kaksi kolmannesta. Odotettavis-
sa oli erityisesti väkevän tuontialkoholin tulva Suomenlahden takaa.

Mitä tehdä? Valittavana oli vain joko erittäin huonoja tai vähemmän huonoja vaihto-
ehtoja, jotka kaikki kasvattaisivat alkoholin kokonaiskulutusta. Toinen erittäin huono 
vaihtoehto olisi ollut alkoholiverojen miniale, joka olisi hillinnyt Viron-tuontia vain vä-
hän tai ei ollenkaan, mutta joka olisi kasvattanut kuitenkin selvästi kotimaan myyntiä. Ai-
van yhtä huono olisi ollut sellainen ale, joka olisi pyrkinyt täysin tyrehdyttämään Viron-
tuonnin; verot olisi pitänyt poistaa miltei kokonaan. Molemmista olisi seurannut koko-
naiskulutuksen jyrkkä kasvu.

Kaksi vähemmän huonoa vaihtoehtoa olivat seuraavat: joko ei tehdä mitään tai sitten 
tehdään sellainen tuntuva veroale, että se todella hillitsee tuontia Virosta, mutta ei kasva-
ta kotimaan myyntiä liikaa. 

Stakesin alkoholitutkijat arvioivat vuonna 2003 (Karlsson & al./YP 1/03), että kum-
massakin vähemmän huonossa vaihtoehdossa kokonaiskulutus kasvaisi kutakuinkin yhtä 
paljon ja että kumpikin vähentäisi valtion alkoholiverotuloja kutakuinkin yhtä paljon. Ei 
tehdä mitään -mallissa kasvu olisi kokonaan peräisin Viron matkustajatuonnista, joka vii-
sinkertaistuisi eli kasvaisi puolesta litrasta 2,5 litraan, samalla kun kotimaan myynti las-
kisi noin litran. Tuntuva veroale -mallissa tuonti Virosta vain kaksinkertaistuisi puolesta 
litrasta litraan, mutta kotimaan myynti taas kasvaisi litran verran. Kokonaiskasvu kum-
massakin olisi siten noin puolitoista litraa (litrat edellä ja jatkossa ovat puhdasta alkoho-
lia asukasta kohden).

Maan hallitus valitsi näistä kahdesta pahasta arvionsa mukaan pienemmän eli tuntuvan 
veroalen. Ei tehdä mitään -malliin verrattuna sillä katsottiin olevan selkeitä etuja: myyn-
nin kasvu painottuisi kotimaahan (työllisyysvaikutukset), halvan tuontiviinan tulva kaik-
kine lieveilmiöineen (erityisesti organisoitu salakauppa) estyisi ja kotimaan Alko-keskei-
sen alkoholipolitiikan uskottavuus säilyisi.  

Millainen olisi tuntuva veroale? Hallitus valitsi linjan, jonka mukaan alkoholijuomien 
myyntihinnat laskivat keskimäärin 22 prosenttia. Koska Viron puolella kaikkein halvim-
pia olivat kirkkaat viinat, suurin ale kohdistettiin niihin ja viinojen myyntihinta laski 36 
prosenttia. Oluen myyntihinnat laskivat 13 prosenttia ja viinien, joiden hinnat Virossa 
olivat lähes Suomen tasoa, vain kolme prosenttia.

Veroale tuli voimaan maaliskuun alussa 2004, kaksi kuukautta ennen Viron EU-jäse-
nyyttä. Esa Österbergin analyysi alkoholikaupan muutoksista tässä YP:n numerossa ker-
too, että veroale-operaatio näyttäisi onnistuneen tärkeimmässä tavoitteessaan: tuontivii-
nan tulvaa Virosta ei viime vuonna syntynyt. Matkustajatuonti Virosta oli lähes ennakoi-
dun mukainen eli 1,1 litraa, kun vastaava luku vuonna 2003 oli 0,5 litraa. Samalla sala-
kuljetus ja kotivalmistus kumpikin vähenivät runsaan kolmanneksen.

Pienempi paha
MATTI VIRTANEN
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Sen sijaan kotimaan myynti kasvoi ennakoitua vähemmän eli 7,7 litrasta 8,2 litraan ja 
sen myötä kokonaiskulutuksen kasvu jäi 10 prosenttiin. Österberg kuitenkin korostaa, et-
tä veroale oli viime vuonna voimassa vain kymmenen kuukautta ja suuria alkoholimää-
riä oli mahdollista tuoda Virosta kahdeksan kuukauden ajan. Lisäksi kesä 2004 oli kolea, 
mikä vähensi alkoholijuomien myyntiä etenkin heinäkuussa. Kasvupaineita tänä vuonna 
on siis viime vuoteen nähden edelleen olemassa.

Ketkä sitten tuon 10 prosentin kasvun kuluttivat? Stakesin alkoholitutkijat selvitti-
vät tätä paneeliasetelmaan perustuvalla kyselytutkimuksella, jonka tulos on hämmentä-
vä (Mustonen & al. tässä YP:n numerossa). Sen mukaan mikään kuluttajaryhmä ei ker-
ro lisänneensä kulutustaan eikä mikään ryhmä ilmoita koettujen haittojen kasvusta. Tai-
tavan analyysin ja pohdinnan jälkeen tutkijat päätyvät siihen, että todennäköinen selitys 
tilastotietojen vastaiseen tulokseen on valikoivassa kadossa. Kysely ei ole tavoittanut nii-
tä tai siihen ovat jättäneet vastaamatta ne, jotka juovat eniten tai lisäsivät juomistaan eni-
ten. Tutkijat toteavat:

”Jos kulutuksen lisäys on tällä kertaa kohdistunut lähinnä suurkuluttajiin, ei kyseessä ole 
alkoholitutkimuksen kannalta aivan pieni asia. Tähän asti eri puolilla ja eri aikoina saa-
dut tulokset kulutuksen väestötasoisista muutoksista ovat olleet yhdenmukaisia Ole-Jør-
gen Skogin (1985) teorian kanssa, jonka mukaan alkoholin kulutus nousee tai laskee yh-
denmukaisesti eri väestöryhmissä.”

Olisiko sittenkin pitänyt olla tekemättä mitään eli jättää veroale toteuttamatta? Esa 
Österberg kysyy itseltään, olisiko silloin alkoholin tuonti Virosta todella viisinkertais-
tunut, olisiko alkoholijuomien myynti Suomessa vähentynyt ja olisiko meillä nyt laajat 
tuontialkoholin varaan rakentuvat harmaat markkinat. 

Aivan varmaa tietoa emme voi saada, Österberg vastaa, mutta voimme katsoa Ruotsiin. 
Myös Ruotsi joutui poistamaan tuontikiintiöt vuoden 2004 alussa, eikä Ruotsi ole tähän 
mennessä koskenut alkoholiveroihinsa. Turistiviinan uhka ei kuitenkaan ole aivan yhtä 
suuri Ruotsissa kuin Suomessa, sillä lähinaapurissa Tanskassa alkoholin hinnat ovat kyl-
lä alhaisemmat kuin Ruotsissa, mutta eivät niin alhaiset kuin Virossa. Viron tasoiset hin-
nat löytyvät kyllä Saksasta, mutta se on yhtä kaukana Ruotsista kuin Viro. Silti Österberg 
summaa Ruotsin kokemukset näin: 

”Ensinnäkin verojen pitäminen ennallaan ei ole estänyt alkoholin kulutusta lisäänty-
mästä Ruotsissa suurin piirtein samassa tahdissa kuin Suomessa. Toiseksi Ruotsissa tilas-
toimaton alkoholin kulutus ja erityisesti matkustajatuonti vastaavat isolta osin alkoholin 
kulutuksen kasvusta. Kolmanneksi alkoholin kotimainen myynti väheni Ruotsissa vuon-
na 2004.”

Ei tehdä mitään -vaihtoehdon vaikutukset ovat siis Ruotsissa olleet juuri sensuuntai-
sia kuin Stakesin tutkijat vuonna 2003 ennakoivat. Koska Viro on Suomea niin lähellä, 
tämän mallin vaikutukset olisivat olleet täällä samansuuntaisia, mutta paljon vahvempia 
kuin Ruotsissa. 

Saattaa olla, että tuontirajoitusten purkamisen ja Viron EU-jäsenyyden luomassa pakko-
tilanteessa Suomen hallitus valitsi kahdesta pahasta sittenkin pienemmän. Mutta paha se 
on pienempikin paha. Jos matkustajatuonti Virosta pysyy tänäkin vuonna rauhallisena, se 
avaa mahdollisuuden ryhtyä asteittain korjaamaan väkevien juomien verotasoa ylöspäin.
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