
EY, alhoholi ja Pohjoismaat - onho köydenaeto jo ohi?

Alkoholi ja Euroopan yhteisöt on teema, jota parin
viime vuoden aikana on käsitelty useissa kokouksissa ja
kirjoituksissa. Pohjoismaisten kokousten sarjan aloitti
raittiusliikkeen Kööpenhaminassa syksyllä 19BB järjes-
tämä konferenssi (ks. Österberg 19BB). Viime syksynä
Pohjoismainen päihdetutkimuslautakunta järjesti kon-
ferenssin samasta teemasta Froslevissä (ks. Stenius l9B9),

.ja jatkoa on luvassa Pohjoismaisen päihdetutkimuslauta-
kunnan ensi syksynä järjestämässä alkoholitutkijain
tapaamisessa Islannissa.

ICAA:n piirissä teema on ollut yhtenä alkoholipolitiik-
karyhmän kesäkokoontumisien pääaiheista vuodesta 19BB

lähtien (ks. Österberg 1989). ICAA:n piirissä toimii mvös
erityinen EY-komitea, jonka työskentely on aktivoitunut
sitä mukaa, kuin alkoholikysymvsten käsittely on edennyt
EY:ssä.

Myös Euroopan tasolla on järjestetty ja järjestetään
samansukuisia kokouksia. Viimeksi tällainen kokous
pidettiin Skotlannissa maaliskuun alussa. Seuraava suu-
ri eurooppalainen kokous on kesäkuussa 1990 Stras-
bourgissa. Sen on kutsunut koolle Association nationale
de prevention de l'alcoolisme.

Alkoholiin, EY:hyn ja Pohjoismaihin liittyvien tapah-
tumien tähänastisista käänteistä kiinnostuneille voi
suositella perehtymistä Björn Hibellin (1989 & 1990),

Kari Paason, Christoffer Tigerstedtin.ja Esa Österbergin
(1989) sekä Tigerstedtin (1989 & 1990) artikkeleihin.
Lukematta ei myöskään sovijättää UM:n kauppapoliitti-
sen osaston apulaisosastopäällikön Antti Satulin haastat-
telua, joka on julkaistu Alkoholipolitiikan numerossa
l/i989, Jukka Salomaan artikkelia alkoholijuomien
hinnoista (1989) eikä Timo Kortteisen analyysia EY:n
viinipolitiikasta ( l984).

Voisi arvella, että yhden ja saman teeman jatkuva
käsittely on vain asioiden toistoa - eikä toistolta toki ole

voitu täysin välttyäkääD. Kuitenkin myös EY:n piiris-
sä prosessi etenee keskeytymättä ja nopeasti; nopeasti
prosessin on edettäväkin, jos ihmisten, tavaroiden,
palvelujen ja pääoman vapaa liikkuminen aiotaan to-
teuttaa Euroopan yhteisöjen sisällä vuoden 1993 alkuun
mennessä, kuten Valkoinen kirja edellyttää.

Seuraavassa tarkastellaan EY:n komission uusinta
ehdotusta alkoholijuomien valmisteverojen lähentämi-
sestä (approximation). Tämän esityksen komissio on
antanut marraskuun 6. päivänä 1989 (COM [89] 527

final), ja se korwaa aiemman ehdotuksen vuodeita l9B7

(COM [87] 328 final). Komission uusintakin ehdotusta
on toki jo sivuttu eräissä aiemmin julkaistuissa artikke-
leissa (ks. esim. Paaso & Tigerstedt & Österberg l9B9).
On kuitenkin paikallaan esittää se nyt kokonaisuudes-
saan, koska aiemmissa kirjoituksissa eivät ole tulleet
tarpeeksi selvästi esiin eräät voimassa olevan esityksen
mielenkiintoiset piirteet.

EY:n komission alkoholijuomien verotusta koskevan
direktiiviehdotuksen lähtökohtana on Rooman sopimus ja
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erityisesti sen artikla 99. Ehdotus koskee alkoholin, viinin,
oluen ja välille jäävien (intermediate) tuotteiden valmiste-
veroja. Ensimmäinen mielenkiintoinen kohta on uuden
esityksen lähentymistapa. Kun aiemmassa ehdotuksessa
vuodelta l9B7 todettiin sisämarkkinain luomisen vaativan
kullekin juomaryhmälle vhtenäistä valmisteveroa ja
edellytettiin niiden olevan saatettavissa voimaan 31. 12.

1992 mennessä, puhutaan uuden ehdotuksen peruste-
luissa sellaisen lähestymisprosessin (convergence process)

käynnistämisestä, jolla päädytään valmisteverojen tavoi-
tetasoon (target rates). "Koska tavoitetasoa ei voida
soveltaa välittömästi jäsenvaltioissa vallitsevien erilaisten
olosuhteiden vuoksi, on hyväksyttävä verotasojen jousta-
vuus siten, että minimitasot (minimum rates) tulevat
voimaan 1. 1. 1993" (Official Journal..., 1990). Uudessa
ehdotuksessa on myös otettu huomioon inflaation ole-
massaolo toteamalla, että ehdotettuja verotasoja on

tarkistettava yleisen hintatason muuttuessa.
Eri alkoholij uomien valmisteveroj en määräämistavasta

voimassa olevassa ehdotuksessa todetaan muun muassa
seuraavaa: Väliin jäävien tuotteiden (lähinnä väkevien
viinien) valmisteveron määräytymisperusteena on oltava
niiden volyymin. Kuohuviineille (sparkling wine) ja
muille miedoille viineille (still wine) ehdotetaan eritasoi-
sia valmisteveroja. Tätä komissio perustelee sillä, että
kuohuviinien ja muiden mietojen viinien käyttötavat ovat
erilaiset. Oluen ja viinien verotuksen todetaan vaihtele-
van jäsenvaltioissa. Komission ehdotuksen mukaan oluen
ja viinien valmisteverojen täytyy kuitenkin olla jossakin
tasapainossa (there must be some balance between the
levels of taxation resulting from these diflerent methods).
Käytännössä komitea ehdottaa miedoille viineille ja
oluelle samaa veromäärää tuotettua litraa kohti. Väke-
vien alkoholijuomien ja muiden väli1le jäävien tuotteiden
valmisteverojen ainoaksi mahdolliseksi määräytymispe-
rusteeksi komissio sen sijaan näkee niiden sisältämän
puhtaan alkoholin määrän.

Voimassa olevan esityksen perustelujakson viimeinen
kohta on ehkä kaikkein merkittävin. Siinä todetaan, että
jäsenvaltiot saavat yksipuolisesti päättää valmistevero-
jensa tasosta "edellyttäen, että ne lähenevät tavoitetasoa"
(OIficial Journal..., 1990). Toisin sanoen esimerkiksi
Tanskan vapaus päättää alkoholiverojensa tasosta
rajoittuu vain verojen alentamiseen tai niiden pysyttämi-
seen ennallaan. Mikäli komission ehdotus tulee hyväksy-
tyksi, Tanska ei voi nostaa alkoholijuomien valmistevero-

.jaan edes siinä määrin kuin inflaatio etenee Tanskassa.
Direktiiviehdotuksen artiklat täsmentävät kuvaa. En-

siksikin tavoitetasojen soveltamiselle ei aseteta määrä-
aikaa eikä missään määritellä sitä prosessia, jolla
minimitasolta noustaan tavoitetasolle (artikla l). Tosin
artiklassa 3 todetaan, että ministerineuvoston tulee
kahden vuoden välein sekä tarkistaa lukuja yleensä että
tehdä niihin tarvittavat indeksitarkistukset. Ensiksi
mainitut muutokset täytyy tehdä yksimielisellä päätök-
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miedot viinit
olut

23,90
0,80
0,80

26,28
O,BB

0,88

67,26
7,43
3,55

Taulukko 1. EY-komission ehdottamat alkoholijuomien
valmisteverot ja Tanskan valmisteveromäärät, mk/litra

vuoden vuoden 1989 ehdotus Tanska
l9B7 minimi- tavoite- 19BB

ehdotus taso taso

Alkoholijuomien hintaindeksi vuonna 1985 oli Norjassa
193, Suomessa 170, Ruotsissa 150, Tanskassa 99ja Saksan
liittotasavallassa 52 (vertailu USA:n indeksiin 100)
(Salomaa l9B9).

EY:n komission ehdotus on vain ehdotus, eikä tässä
ehkä olisi syytä lähteä arvailemaan sen kohtaloa sen
enempää kuin Tanskan tulevaa suhtautumista direktii-
viehdotukseen. Kannattaa kuitenkin todeta muutama
tosiasia. Tärkein niistä on se, että Tanska on EY:n jäsenja
että Tanska on h1wäksynyt Valkoisen kirjan. Ei siis ole
ajateltavissa, että EY:n tavoittelemat sisämarkkinat eivät
toteutuisi ja että Tanska ei olisi mukana sisämarkkinoissa.
Tästä lähtökohdasta joutuu kysymään, voisiko EY:n
piirissä löytyä sopivampi tapa toteuttaa alkoholiverojen
lähentäminen kuin se, .ioka nykyiseen ehdotukseen
sisältyy. Nykyinen ehdotushan on todella joustava sikäli,
että Tanskalle tarjotaan usean vuosikymmenen siirtymä-
kausi.Jos nimittäin oletetaan, että EY korjaisi alkoholive-
rojen tavoitetasoa joka toinen vuosi 10 "/":lla ja Tanska
puolestaan ei alentaisi verojaan, yhtvisi EY:n tavoitetaso
Tanskan verotason kanssa väkevien alkoholijuomien
osalta noin vuonna 2013, oluen osalta vuonna 2023 ja
viinien osalta vuonna 2039. Ainoa seikka, johon Tanska
voisi toivoa parannusta, on tavoitteeksi asetetun verotuk-
sen taso. Tässä suhteessa kannattaa palauttaa mieliin
nykyisen ehdotuksen taustadokumentti (COM l1g) 527,
Provisional version), jossa todetaan jokaisen juomaryh-
män kohdalla erikseen, että "tavoitetasoa on korotettu
huomattavasti (10 %) suhteessa vuoden l9B7 ehdotuk-
seen terveysnäkökohtien vuoksi" (kohdat 16,20,23,27 ja
30). Jos jo nyt tavoitetasoa on korotettu huomattavasti
(substantially), paljonko sitä vielä voidaan kansantervey-
teen vetoamalla korottaa.

Tigerstedtin vuosi sitten julkaistu artikkeli oli otsikoitu
"EY, alkoholi ja Pohjoismaat - Köydenveto on vasta
alkanut". Nyt voidaan perustella kysymys, "onko
köydenveto jo ohi" alkoholin kohtelun osalta EY:n
piirissä. Alkaa nimittäin olla melko selvää, että halvan ja
kalliin alkoholin raja siirtyy tulevina vuosikymmeninä
asteittain Etelä-Jyllannista Juutinraumaan. Näin ollen
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa harjoitettavan alkoholi-
politiikan ydinkysymykseksi nousee, pystyykö Ruotsi
ylläpitämään alkoholin kulutusta rajoittavaa korkeaa
verotasoa. Se taas edellyttää, ettei Ruotsi liity EY:n
.jäseneksi ja että Ruotsi EY:n ulkopuolella pysyessään
pystyy hallitsemaan rajakauppansa Tanskan kanssa.
Alkoholijuomien ollessa kyseessä tämä edellyttää sitä, e ttä
yksityisten kansalaisten oikeus tuoda alkoholijuomia
tullitta ei olennaisesti laaiene.
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Lähde: Paaso & Tigerstedt & Österberg 1989

sellä. Indeksitarkistuksen voi tehdä määräenemmistöpää-
töksellä. Taulukossa I on esitetty vuoden l9B7 ja nykyi-
sen ehdotuksen valmisteverot eri alkoholiiuomille sekä
vertailun vuoksi Tanskan nykyiset verot. Nämähän ovat
olleet yleisessä tiedossajojonkin aikaa (ks. esim. Paaso &
Tigerstedt & Österberg 1989).

Aiemmin julkaistuissa artikkeleissa ja selostuksissa on
jo ehditty todeta, että jouduttuaan luopumaan vuoden
1987 ehdotuksestaan EY:n komissio on päättänyt
turvautua markkinavoimiin alkoholiverotuksen yhtenäis-
tämisessä. Aiemmissa kirjoituksissa tämän prosessin
arveltiin toteutuvan ennen muuta rajojen avautumisen ja
rajakaupan kasvun aiheuttamien ongelmien kautta.
Tämäkin prosessi olisi mitä ilmeisimmin johtanut
verotasojen lähenemiseen, sillä ei ole todennäköistä, että
esimerkiksi Tanska olisi voinut iätjaajat sietää tilannetta,
jossa tanskalaiset panimot vievät oluttansa Saksan
liittotasavallan puolelle rekkakuormina ja yksityise t
tanskalaiset hakt'r'at sen henkilöautoilla takaisin. Tässä
prosessissahan Tanskan valtio menettää oluesta kannet-
tavia veroja, tanskalaiset elintarvikeliikkeet asiakkaita ja
ympäristö kärsii moottoriajoneuvoliikenteen aiheutta-
mista haitoista. Jo nyt noin 15 prosenttia Tanskassa
juodusta oluesta noudetaan Saksan liittotasavallasta
(Thorsen l9BB), ja määrä mitä ilmeisimmin nousisi, kun
yksityisten kansalaisten oikeudet tuoda olutta lisääntyvät
ja kun Ison-Beltin ylittävä siltakin valmistuu.

Jos EY-komission ehdotus hyväksytään, verotuksen
yhtenäistäminen tulee kuitenkin toteutumaan automaat-
tisesti ja nopeammin. Jos esimerkiksi Tanska menettää
oikeuden nostaa alkoholiverotustaan edes nimellisesti
ja kun inflaatio kuitenkin etenee, ei alkoholijuomien
verotuksen yhtenäistäminen vaadi kasvavaa rajakauppaa
ja poliittisia päätöksiä. Kun tiedetään inflaation (ennus-
tettu) vauhti, voidaan laskea vuosi, jolloin Tanskan
nykyinen nimellinen verotaso ja EY-komission ehdotta-
ma ja ministerineuvoston joka toinen vuosi inflaation
määrällä korjaama verotaso yhtyvät. Tämä merkitsee
myös sitä, että Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa tulevai-
suudessa harjoitettavassa alkoholipolitiikassa on otettava
huomioon se tosiasia, että seuraavina vuosikymmeninä
alkoholijuomien reaalihinnat tulevat Tanskassa alene-
maan samassa suhteessa kuin inflaatio siellä etenee.
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Rattij u opumuk s en k ehityk s e s t ä

Eri tutkimusten tulokset osoittavat, että noin puolen
promillen humalassa onnettomuusriski alkaa jyrkästi
kasvaa. Yhden promillen humalassa onnettomuusriski on
5-l0-kertainen normaaliriskiin verrattuna ja kahden
promillen humalassa 30- 5O-kertainen.

Alkoholin ajokykyä heikentävien vaikutusten vuoksi
ajoneuvon kuljettaminen alkoholin vaikutuksen alaise-
na on kielletty lailla lähes kaikissa maissa. Nykyisin
täydellinen raittius on lähtökohtana vain harvojen
maiden lainsäädännössä. Useimmissa maissa on käytössä
promillerajat, jotka vaihtelevat maittain.

EY-maissa rangaistavuuden alarajana on 0,8 promil-
lea. Pohjoismaissa, Tanskaa lukuun ottamatta, raja on 0,5

promillea. Lisäksi käytössä on toinen raja, 1.5 promillea;
silloin on kysymyksessä törkeä rattijuopumus.

Yhdysvalloissa promilleraja vaihtelee osavaltioittain.
Useimmissa rajana on 0,5 promillea.

Ennen nykyistä eli 1. huhtikuuta 1977 voimaan tullutta
lainsäädäntöä laki edellytti Suomessa täysraittiutta.
Oikeuskäytäntö oli kuitenkin vuosien mittaan mennyt
siihen, ettei syytettvä juuri tuomittu alle yhden promillen
tapauksissa. Hallituksen esityksen perusteluissa viitataan
tapaukseen, jossa oikeus vapautti rattijuopumuksesta
syytetyn, jonka veren alkoholipitoisuudeksi oli todettu yli
kaksi promillea. Oikeuskäytäntö oli siis kirjavaa, eikä
hallitusmuodossa taatun yhdenvertaisuuden lain edessä

katsottu asianmukaisesti toteutuvan tuomioistuinten
ratkaisuissa.

Alkoholin kalutuhsen taso nökyy
r attij u o pumu s töl a s t o i s s a

Rattijuopumusta tarkastellessa on syytä pitää mielessä

asian kaksi puolta: ilmi tulleet tapaukset ja rattijuopumus
todellisena ilmiönä eli jokainen ajokerta, jolloin kuljetta-
jan veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai senjälkeen
ollut vähintään puoli promillea.
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Pitkäl1ä aikavälillä alkoholin kulutuksen kasvu näkyy
ilmi tulleiden tapausten määrässä. Vuonna 1967 poliisin
tietoon tuli 7 191 rattüuopumustapausta. Vuonna 1989

määrä oli 28 250 (ennakkotieto) eli indeksinä 393, jos
vuoden 1967 lukua kuvataan 100:11a. Samana aikana
alkoholin kulutus kasvoi indeksillä ilmaistuna 2BB:aan eli
selvästi vähemmän. On selvää, että valvonnan tehostumi-
nen mm. uusien teknisten välineiden ansiosta on lisännyt
ilmi tulleita tapauksia. Siitä, missä määrin näin on
tapahtunut, ei ole esitettävissä pitäviä todisteita.

Selvänä voitaneen pitää, että ilmi tulleiden tapausten
kasvu yli kaksinkertaiseksi vuosina 1968- l9T4johtui ensi

sijassa alkoholin kulutuksen kasvusta. Noina vuosina
alkoholin kulutus kasvoi lähes saman verran.

Vuosina 1968- 1974 myös alkoholitapausten osutts

erityyppisistä tieliikenneonnettomuuksista nousi jyrkästi.
Kaikista poliisin tietoon tulleista tapauksista alkoholita-
pausten osuus kasvoi 7,3 prosentista 13,6 prosenttiin.
Kuolleista alkoholitapausten osuus nousi samana aikana
13,1 prosentista 24,2 prosenttiin.

Tasaantuminen tdsaannutti myös alkoholitapaukset

Vuosina 1975-1984 alkoholin kulutus pysyi ennallaan
eli keskimäärin vajaassa 6,5 litrassa asukasta kohti 100

prosentin alkoholiksi laskettuna. Noille vuosille oli
liikenneturvallisuuden kannalta ominaista tilanteen selvä
paraneminen: sekä kuolemat että henkilövahingot väheni-
vät merkittävästi. Liikennevahinkojen kokonaismäärä sen

sijaan kasvoi huomattavasti.
Vuosina 1975-1985 alkoholitapausten osuus supistui

selvästi sekä kuolemaan johtaneissa että henkilövahinko-
onnettomuuksissa: ensiksi mainituista 24 prosentista 1B

prosenttiin ja viimeksi mainituista 13 prosentista B

prosenttiin. Myös tapausten kokonaismäärä pieneni;
kuolleiden määrä väheni noin puoleen (taulukko l).

93


