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ICAA:n alkoholipolitiikkaryhmä
perustettiin vuonna 1982. Sen tarkoi-
tuksena on yuäpitää ja lisätä tutkijoi-
den, päätöksentekijöiden ja kenttä-
työntekijöiden välistä keskustelua
tarkastelemalla alkoholitietoutta al-
koholipolitiikan näkökulmasta, iden-
tifioimalla erilaisia alkoholipoliittisia
vaihtoehtoja sekä tarkastelemalla eri-
laisten alkoholipoliittisten toimenpi-
teiden hyötyjäja haittoja. Lisäksi al-
kohotipolitiikkaryh män tavoi t teena
on edistää luotettavien ja kansainväli-
sesti vertailukelpoisten tilastojen sekä
muun alkoholin kulutusta ja haittoja
koskevan tiedon julkistamista.

Alkoholipolitiikkaryhmän seitse-
mäs istunto pidettiin kuluvan vuoden
kesäkuun alussa ICAA:n 34. kokouk-
sen yhteydessä Pontault-Combaul-
tissa Pariisin liepeillä. Kuluneiden
seitsemän vuoden aikana on System-
bolage tin pääjohtajan Gabriel Roma-
nuksen johtaman alkoholipolitiikka-
ryhmän toiminta kiintevtynyt ja va-
kiintunut. Kun toimintaa aloitetta-
essa vuonna l9B3 kokoonnuttiin kah-
teen iltapäiväistuntoon ja kuultiin
neljä esitystä, tarvittiin tänä vuonna
yli 20 kirjallisenja suullisen esityksen
käsittelyyn neljä iltapäiväistuntoa.
Yksi iltapäiväistunnoista oli jo ta-
vaksi muodostunut yhteisistunto al-
koholivalistusryhmän kanssa.

Vuodesta l986 lähtien alkoholipoli-
tiikkarvhmän tuiminnassa on etusi-

.ialle asetettu neljä teemaa: alkoholin
maailmankauppa, reaktiot WHO:n
kansallista alkoholipolitiikkaa koske-
vaan kannanottoon, alkoholijuomien
ostoikärajat ja alkoholimonopolien
rooli. Oslon kongressin yhteydessä
vuonna 19BB ryhmä päätti käsitellä
näitä teemoja myös tulevissa istun-
noissa. Kuitenkin tärkeimmäksi tee-
maksi vuoden l9B9 kokoontumiselle
nostettiin "Alkoholipolitiikka ja ta-
loudellinen integraatio". Uusiksi tee-
moiksi hyväksyttiin myös eri juomien
välinen substituutio ja hintapoli-
tiikka. Valitut teemat eivät luonnolli-
sestikaan ole esteenä muiden alkoho-
lipolitiikkaa koskevien aiheiden käsit-
telylle ryhmän istunnoissa.

Koska ryhmällä ei ole omia talou-

dellisia resursseja, se ei r.'oi tilata esi-
tyksiä seuraavan vuoden kokoukseen,
vaan ryhmä on riippuvainen osallis-
tujien halusta seurata ryhmän suosi-
tuksia. Siksi olikin erittäin ilahdutta-
vaa, että Euroopan integraatiosta ja
sen alkoholipoliittisista vaikutuksista
oli saatu esitelmiä yhden iltapäiväis-
tunnon verran.

Toinen tämänkertaisen kokoontu-
misen ilahduttava piirre oli erittäin
vilkas, tiukka ja asiallinen Euroopan
yhteisöjä ja alkoholipolitiikkaa kos-

keva keskustelu heti ensimmäisenä
kokouspäivänä. Iltapäiväistunnon
lähtökohtana oli Leon Gordonin sa-

man aamun yleisistunnossa pitämä
esitys EY:stä ja alkoholista. Leon
Gordon kuuluu niihin EY:n virkamie-
hiin, joiden tehtäväalueena on epä-

suora verotus. Keskeistä Gordonin
esityksessä oli luja luottamus integ-
raation etenemiseen - hän uskoi
EY:n sisäisten rajojen poistuvan vuo-
teen 1993 mennessä - ja vapaaseen

markkinatalouteen. Hän totesi muun
muassa, että taloudellisen hyvinvoin-
nin edistämiseksi on otettava huomi-
oon myös alkoholiteollisuuden näkö-
kohdat eli että alkoholia on saatava
tuottaa ja markkinoida tehokkaasti
vailla rajoituksia, koska tämä on myös
kuluttajien etu.jen mukaista. Hän
toisti myös ne aikaisemmin tunnetut
seikat, että integraatiossa pyritään ta-
varoiden tasa-arvoiseen kohteluun;
myös alkoholin on saatava kilpailla
vhtäläisin ehdoin muiden tuotteiden
kanssa. Eri alkoholijuomien kohdalla
tasa-arvoisuus merkitsee sitä, että vii-
nejäja olutta olisi kohdeltava samalla
tavalla, koska ne ovat toistensa kor-
vikkeita. Toisaalta Leon Gordon
myönsi vuoden l9B7 alkoholiveroeh-
dotuksen olleen liian jäykkä ja suora-
viivainen muun muassa siksi, että se

ei ottanut huomioon kansantervey-
den näkökohtia. joiden painoarvo
vaihtelee maittain (vuoden l9B7 eh-

dotuksesta, ks. esimerkiksi Tigerstedt
1989, 45-46; Hibell 1989, 5; Salomaa
1989, I14-l15). Gordon totesi edel-

leen, ettei EY-komission ehdotus al-
koholiverotuksen yhtenäistämiseksi
vuodelta I987 enää ole voimassa.

Uutta ehdotusta valmistellaan parai-
kaaja se annettaneen EY:n parlamen-
tille syksyn kuluessa.

Leon Gordon oli ystävällisesti saa-

punut alkoholipolitiikkaryhmän ilta-
päiväistuntoon kuulemaan muita
EY:tä koskevia esityksiä (Barje Bech,

Derek Rutherford, Helge Kolstad) ja
puolustamaan omia näkemyksiään.
Puolustuskannalle Gordon joutuikin,
kun paikalla olleet alustajatja kuuli-
jat kritisoivat sitä, että EY suhtautuu
alkoholiasioihin yksipuolisesti talou-
dellisena kysymyksenä unohtaen
tyystin alkoholin sosiaaliset vaikutuk-
set. Paikalla oli myös Gordonin näkö-
kantoja ymmärtäviä osanottajia, jo-
ten alkoholipoli tiikkaryhmän toimin-
nassa näyttävät olevan takanapäin ne

päivät, jolloin ryhmässä esitettiin
vain toisten osanottajien kantoja vah-
vistaneita näkemyksiä - poikkeuk-
sena tietenkin aiemmat hollantilais-
ten keskinäise t kiistat maansa alkoho-
lipolitiikasta sekä kiistelyt alkoholin
taloudellisten kustannusten laskemi-
sesta.

Mitä uutta EY:stä sitten opittiin?
Ensiksikin todettiin, että paitsi alko-
holiverojen myös muiden pistevero-
jen sekä arvonlisäveron yhtenäistämi-
sessä on kohdattu vaikeuksia. Myös
niiden käsittelyaikataulu on viivästy-
nyt, koska aiemmat suunnitelmat on
jouduttu hylkäämään. Arvonlisäve-
ron kohdalla tilanne näyttäisi olevan
se, että aikaisemman ehdotetun sys-

teemin (alempi ja ylempi arvonlisä-
vero annetuissa rajoissa) sijasta tul-
taisiin ehdottamaan järjestelmää,
jossa erot arvonlisäverossa maittain
sallittaisiin, kunhan arvonlisävero
vain ylittää sovitun minimitason.
Myös alkoholiverotuksessa tultaneen
ehdottamaan tällaisten erojen salli-
mista, kunhan alkoholivero vain ylit-
tää sovitun minimitason, joka ilmei-
sesti tulee olemaan korkeampi kuin
aiemmin ehdotettu yleistaso. Borje
Bechin mukaan valmisteilla on ehdo-
tus, jossa alkoholin erityisveron suu-
ruus vaihtelisi EY:n sisällä siten, että
pohjoisessa (Irlanti, Iso-Britannia ja
Tanska) verotaso olisi korkea, kun
taas Alankomaissa, Belgiassa, [,u-
xemburgissa ja Saksan liittotasaval-
lassa se olisi alhaisempi ja etelässä
(Ranska, Portugali, Espanja, Italiaja
Kreikka) kaikkein alhaisin.

Toiseksi keskustelusta voidaan
päätellä, että EY on alkoholinja tupa-
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kan kohdalla ottamassa aikaisempaa
vakavammin huomioon näiden tuot-
teiden käyttöön liittyvät terveysnäkö-
kohdat. Tässä yhteydessä ei ole vailla
merkitystä se, että Brysselissä eivät
enää ole "lobbaamassa" vain alkoho-
lielinkeinojen edustajat.

Ryhmän muut istunnot eivät olleet
yhtä tiukasti jäsentyneitä kuin EY-
istunto. Tilastoimatonta alkoholinku-
lutusta käsiteltiin kahdessa esityk-
sessä. joista muun muassa saatiin tie-
tää, että vuosikymmenen alussa ve-

rottoman alkoholin osuus Sveitsissä

oli neljä prosenttia koko tilastoidusta
kulutuksesta. Tarkastelun kohteena
olivat myös alkoholikontrollin kehitys
Alankomaissa, Alkon lakot vuosina
1972 ja 1985. alkoholin saatavuus ja
optimaalinen hinnoittelu, Suomen al-
koholikomitean mietintö, Portugalin
alkoholiolot, WHO:n asiantuntija-
ryhmän raportti kansanterveyden
edistämiseen pyrkivästä terveyspoli-
tiikasta, alkoholin väärinkäytön vas-
tustamispyrkimykset Englannissa,

erilaiset alkoholipoliittiset lähesty-
mistavat Euroopassa ja kansalaisten
mahdollisuus estää anniskeluoikeu-
den myöntäminen ravintoloille. Alko-
holivalistusryhmän kanssa pidetyssä
yhteisistunnossa keskityttiin alkoho-
liin tiedotusvälineissäja erityisesti al-
koholimainontaan.

Alkoholipolitiikkaryhmän osanot-
tajamäärä pysyi lähes viimevuotisella
Oslon kongressin tasolla. Tämä on
merkittävä seikka, etenkin kun ote-
taan huornioon, että ICAA:n tämän-
vuotisen kokouksen järjestelyssä eng-
lannin kielellä käyty kirjeenvaihto
hieman kangerteli. Merkittävää myös
on, että seuraavalla viikolla järjeste-
tyssä Kettil Bruun Societyn epidemi-
ologiasymposiumissa alkoholipoli-
tiikkaa käsittelevät esitelmät loistivat
poissaolollaan, joten tässäkin suh-
teessa ICAA:n alkoholipolitiikkaryh-
män profiili on selkiintynyt ja siitä
näyttää tulleen merkittävä alkoholi-
politiikkaa käsittelevä kansainvälinen
keskustelufoorumi.

Ensi vuonna ryhmä kokoontuu
ICAA:n kokouksen yhteydessä 11.-
16. kesäkuuta Länsi-Berliinissä. Tär-
keimmiksi teemoiksi ryhmä valitsi
toisaalta alkoholipolitiikan ja talou-
dellisen integraationja toisaalta alko-
holimainonnan. Lisätietoja ja kopi-
oita aikaisemmista esitelmistä saa
Gabriel Romanukselta (Systembola-
get, S-103 84 Stockholm, Sverige).
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ten vertailujen perusteella sen parem-
min viini kuin olutkaan ei ole löytänyt
tietä suomalaisten ruokapöytiin,
mutta 7O-luvun lopulta lähtien vedet
ovat alkaneet syrjäyttää maidon.
Muutosvoimana ovat nimenomaan
naiset. Vuonna l9B4 joka neljäs nai-
nen käytti ruokajuomanaan vesiä.
miehistä vain joka kymmenes.

Joten: jos täällä haluaa ehtiä kult-
tuurisen muutoksen avantgardeen,
niin äkkiä hakemaan Vesiopasta eli
The Good Water Guidea (Rosendale
Press, ensi painos 1985). Oppaassa
esitellään keskeisten maiden par-
haimmat vedet, niiden ominaisupdet

.ja käyttötavat..f ostain syystä Suomen
vedet eivät ole mahtuneet mukaan.

Matti Virtanen

Vesissä on eroja

"Tänä terveyden vaalimisen, dieet-
tien ja saastuneen ympäristön aikana
mineraali- ja lähdevedet ovat taas
muodissa. Juomatapojen muutos vä-
kevistä juomista mietoihin viineihin
sekä makeista virvoitusjuomista eri-
laisiin vesiin on maailmanlaajuinen.
USA:ssa pullotetut vedet ovat tällä
hetkellä nopeimmin kasvava juoma-
ryhmä. Englannissa vesimarkkinat
ovat kasvaneet 25-kertaisiksi vain
kymmenessä vuodessa, ja Japanissa
on meneillään eurooppalaisten vesien
todellinen maihinnousu."

Näin alkaa Maureen ja Timothy
Greenin Hyvien vesien opas. Aivan:
vesi- eikä viiniopas. "Vesisnobbailu
on korvannut viinisnobbailun", to-
teaa myös Time-lehti. Kun kotimai-
nen keskiluokka onjuuri alkanut erot-
taa Domaine Le Montdesroyn Castel
del Montesta, niin eurooppalaiset
maistelevat ja haistelevat jo suveree-
nisti vesiä, joiden etiketeissä lukee
Perrier, Apollinaris, Badoit, Evian,
Vittel tai Font Vella.

Ajan merkit näkyvät kuitenkin jo
Suomessakin. .fuomatapatutkimus-
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