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Vuonna 1963 puhtaan alkoholin kulutus hen-
keä kohti oli Suomessa laskutavasta riippuen
kaksi kolmasosaa tai kolme neljäsosaa Ruot-
sin kulutustasosta. Kymmentä vuotta myö-
hemmin suomalaiset jo joivat alkoholia
ensrnrnän kuin ruotsalaiset.

1960-Iuvun alussa alkoholirnenojen osuurs

yksityisestä kulutuksesta oli zutl:nilIeen,sa-
maa suuruusluokkaa Suomessa ja Ruotsissa.
Tätä nykyä suomalaiset käyttävät tuloistaan
alkoholiin huomattavasti suurenunan osan
kuin ruotsalaiset siitä huolimatta, että elin-
taso Ruotsissa on selvästi korkeampi kuin
meiilä.

Viimeksi kuluneiden k5rmmenen vuoden ai-
kana alkoholin kulutus on siis kasvanut Suo-
messa nopeamrnin kuin Ruotsissa ja jopa sii-
nä määrin, että se näkyy yksityisten kulu-
tusmenojen rakenteessa. Näin on tapahtunut
siitä huolinratta, että kummankin maan alko-
holipoliittinen järjestelmä on pääpiirteiltään
sam,ankaltainen ja että myös järjestelmän
mu,utokset ovat olleet samansuuntaisia. Lisäk-
si kummankin maan yhteiskuntarakenne on
kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna sa-
mankaltainen.

Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos käynnis-
ti syyskuussa 1974 Suomen ja Ruotsin alko-
holioloja vertailevan selvityksen. Projektiin
osallistuivat Timo Imrnonen, Ktraus Mäkelä
ja Esa österberg. Selvityksen ensisijaiset pää-

Artikkeli julkaistaan kahdessa osassa. Lehden
tässä numerossa käsitellään alkoholin kulutusta ja
alkoholin hintoja sekä väestön ostovoimaa koske-
vat jaksot. Artikkelin loppuosa ilmestyy lehden
seuraavassa numerossa, kesäkuussa 1975.

määrät olivat hyvin käytännöilisiä: haluttiin
tutkia, ovatko Ruotsin tasaisempaan kehityk-
seen vaikuttaneet jotkin alkoholipoliittiset
ratkaisut, joita voitaisiin soveltaa meidän
oloihimme.

Tarkastelukaudeksi valittiin vuodet 1951-
1973. Vuonna 1951 voidaan sodanjälkeisten
poikkeusoloj en katsoa tasaantuneen kummas-
sakin maassa ja vuosi 1973 taas on viimei-
nen, jolta on saatavissa riittävästi tie'toja.

Artikkelin ensimmäisessä jaksossa pyri-
tään kuvaamaan kulutuksen tason ja raken-
teen muutoksia kummassakin maassa ja sel-
vittämään kulutustilastojen valossa, miten
tarkasteltava kausi on syytä hahmottaa ala-
jaksoihin.

Alkoholiotrojen muutokset on tapana
jaksotella näkyvien alkoholipoliittisten rat-
kaizujen mukaan (Brattin järjestelmän pur-
kaminen, keskioluen vapauttaminen jne.). On
kuitenkin syytä tutkia, merkitsevätkö nämä
ratkaisut näkyvää taitekohtaa kulutuksen ke-
hityksessä vai onko kyseessä pikemminkin jo
pitempään ja,tkuneen kehityksen huipentuma.

Pyritään siis aluksi vastaamaan seuraaviin
kysymyksiin:

- Miten alkoholin kulutuksen rakenne ja
taso on muuttunut vuosina 1951-1973?

- Mitkä erillisvuodet tai vuosijaksot ovat
olleet muutoksen kannalta tärkeirnpiä?

Tavoitteena on siis ,kulutuksen kehityksen
alustava periodisointi. Joudutaan myös kiin-
nittämään alustavaa huomiota alkoholipoliit-
tisten erillisratkaisuj en vaikutuksii:t.

Seuraavaksi tarkastellaan, voidaanko kehi-
tyserot selittää alkoholijuomien hintakehi-
tyksen ja väestän ostovoiman avulla.
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Ttlokset viittaavat sühen, että tavallisim-
min käytetyt taloudelliset selitykset eivät rii-
tä selittämään kulutuksen kehityseroja. Sen

vuoksi yritettiin selvittää, onko kurnmankin
maan alkoholipoliittisen järjestelmän ulkoi-
sesta samankaltaisuudesta huolimatta j akelu-
politiikan tiukkuudessa eroja, joista erot voi-
vat johtua.

Kahden järjestelmän tosiasiallisen sovellu-
tuksen tiukkuutta on tietysti vaikea ver-
tailla kokonaisvaltaisesti. Kaikki puhuu kui-
tenkin sen puolesta, että tarkastelukauden 1o-

pussa kummankin ma€ul alkoholipolitiikka on
olenaaisilta kohdiltaan samankaltaista. Suo-
me$sa kaikki tärkeät uudistukset kuitenkin
ajoittuvat tarkastelukauden lopulle ja sarnoi-
hin vuosiin. Lisäksi on oireita siitä, että Ruot-
sin alkoholipoliittinen ilmasto on muuttunut
hitaam,rnin ja varovaisemmin kuin Suomen.

Erot eivät kuitenkaan näytä niin merkittä-
viltä, että ne yksistään kykenisivät selittä-
määrn kulutuksen muutoserot. On siis etsittä-
vä sellaisia alkoholipoliittisesta järjestelmäs-
tä riippumattomia yhteiskunna,llisia tekij öitä,
jotka ovat orniaan lisäämään suomalaisten al-
koholin kulutusta.

Lisäksi on muistettava, että al.koholipoiiit-
tinen päätöksenteko ei ole vapaan tahdon
asia, vaan siihen vaikuttavat monirnutkaiset
yhteiskunnalli§et prosessit. On siis pyrittävä
selvittärnään, miksi liberalisointi Suomessa
toteutui niin äkkinäisesti ja rajusti.

ALKOHOLIN KULUTUS

Tehtätsän asettelu ja uertailutapa

Seuraavassa kuvataan alkoholin kulutuksen
tason ja rakenteen kehittymistä Suornessa ja
Ruotisissa vuosina 1951-1973. Tavoitteena on
kuvata maiden väIisiä eroja sekä paikantaa
ne erillisvu'odet tai vuosijaksot, jotka ovat
muutoster kannalta tärkeimpiä.

Vertailu koskee ainoastaan tilastoitua alko-
holijuomien kulutusta. Alkoholijuomien kulu-
tus on muunnettu puhtaaksi alkoholiksi ja
suhteutettu 15 vuotta täyttäneeseen väestöijn.

Alkoholijuoman määritelmä vaihteiee
maasta toiseen ja tilastosta toiseen. Suomea
ja Ruotsia vertailtaessa ongelma tiivistyy
kahdeksi §symykseksi: onko Ruotsin II A-
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Tautukko 7. Mallasjuomien alkoholipitoisuudet
Suomessa ja Ruotsissa

alkoholipitoisuus huomautuksia
painoprosenttia

Suomi
talouskalja
I veroluokan
mallasjuoma
III-olut
A-olut

Ruotsi
lättö1
ö1 typ II A
öI typ II B
starköl

-l14
7,4-2,25
3,O-3,7
3,7-4,5 myynti alkoi 1. 12. 1953

_1,8
1,8-2,8
2,8-3,6 myynti alkoi 1. 10. 1965

3,6---4,5 myynti alkoi 1. 10. 1955

olutta ja Suomen I veroluokan pilsneriä pi-
dettävä alkoholij uomana?

Suomen I veroluokan pilsneriä ei ole luettu
alkoholijuorniin kuuluvaksi. TäIlöin pelkkiä
alkoholipitoisuuksia tarkasteltaessa näyttää
perustellulta jättää myös Ruotsin II A-olut
alkoholijuomien ulkopuolelle (taulukko 1).

Toisaalta II A-oluen alkoholipitoisuus on
selvästi korkearnpi kuin I veroluokan pilsne-
rin. Lisäksi II A-olut oli ainoa Ruotsi.ssa kau-
pan oleva mieto olut aina vuoteen 1965 saak-
ka. Edelleen: II A-o1uen erottaminen Ruotsin
alkoholitilastoista on usein vaikeaa tai mah-
dotonta. Siksi eräin kohdin joudutaan joka ta-
pauksessa määrittelemään alkoholijuoma si-
ten, että siihen sisältyy II A-olut.

Tässä esityksessä on päädytty seuraaviin
ratkaisuihin. Perusvertailussa Ruotsin mie-
doimpana alkoholijucmana on pidetty II B-
olutta ja Suomen miedoimpana alk'oholijuo-
mana Ill-o1utta. Tämä vertailutapa vähätte-
lee Ruotsin alkoholin kulutusta suhteessa
Suomen kulutukseen aina 1960-luvun puoleen
vä1iin saaktka. Toiseksi Ruotsin tiedot on esi-
tetty myös siten, että II A-olut on luettu al-
koholiju'ornaksi. Tärnä vertailutapa antaa
Ruotsin kulutuksesta liioitellun kuvan.

ALk oh oli.n kok on ar,skulutu s

Alkoholin ku-lutuksen kehitys Ruotsissa voi-
daan tiivistää kolmeen päähavaintoon (ku-
vio 1):

1. Vuosina 1951-1954, 1958-1964 ja 1969-
1973 alkoholin kulutus ei juuri vaihtele ja



Kut:io 7. Alkoholijuomien kulutus yli l5-vuotias-
ta väestöä kohden Suomessa ja Ruotsissa vuosina
1951-1973 absoluuttialkoholina, litraa

alkoholin kulutus aleree vuosina 1956-1958.
Toiseksi kuusik5rmmenluvulla ilmenevä kulu-
tuksen kasvu näyttää voimistuvan vuosi§m-
menen j älkipuoliskolia.

Suomen kulutuskehityksen tulkinta ei ole
vallan helppo tehtävä. Vuosina 1951-1964 ha-
vaittu kulutuksen aaltomainen kehitys lienee
yhteydessä suhdannevaihteluihin (suhdanne-
huiput vuosina 1954, 1960, 1964 ja 1969). Vuo-
den 1964 jälkeen alkanut laskuzuhdanne ei
kuitenkaan enää hidasta alkoholin kulutuk-
ssn kasvuvauhtia. Vuonna 1969 tapahtunut
kulutuksen hyppäyksenomainen kasvu on il-
meisesti yhteydessä aikoholilainsäädännön
kokonaisuudistukseen ja aivan erityisesti kes-
kioluen vapauttamiseen. Kasvu on kuitenkin
jatkunut erittäin voimakkaana vielä 1970-lu-
vulla.

Alla olevassa asetelmassa on ilmoitettu aI-
koholin kulutus Suornessa eräinä vuosina
prosentteina Ruotsin kulutuksesta. Sarja A
kuvaa perussarjojen välisiä suhteita ja 'sar-
jaa B laskettaessa on Ruotsin kulutuslukui-
hin sisäilytetty II A-olut. Tarkastelun kohtee-
na olevat vuodet on valittu siten, että ne ku-
vaavat suuria muutoksia edeltäneitä ja seu-
ranneita tilanteita.

1951 1954 1956 1958 1962 1964 1968 1970 1973

a.

- 

Suomi

- - - Ruotsi
.--..-----..Ruotsi

perussarja
perussarja
(ml. ll A-olut)

kulutus kasvaa melko hitaasti. Näinä vuosina
ei Ruotsin alkoholipoliittisessa järjestelmässä
tapahtunut mitään jyrkkiä muutoksia.

2. Vuosina 1955-1956 kulutus nousee jyr-
kästi ja vuosina 1957-1958 on havaittavissa
yhtä jyrkkä kulutuksen lasku. Nämä muu-
tokset ovat yhteydessä Brattin järjestelmän
murtumiseen 1. 10. 1955 sekä vuosina 1956 ja
1958 toteutettuihin voimakkaisiin hintojen
korotuksiin, jotka sekä muuttivat eri juomien
hintasuhteita että kohottivat reaalihintoja
noin}D %.

3. Vuosina 1965-1969 alkoholijuomien ku-
lutus on voimakkaassa ja melko tasaisessa

nousussa. Tämä kehitys lienee yhteydessä
pääasiassa II B-oluen tuotarrnon ja myynnin
aloittamiseen 1. 10. 1965 eli keskioluen va-
pauttamiseen.

Ruotsin alkoholin kulutuksen kehitys voi-
taisiin siten alustavasti tulkita seuraavasti:
Merkittävimmät alkoholin kulutustason muu-
tokset ovat läheisessä yhteydessä merkittä-
viin a,lkoholipoliittisiin tapahtumiin. Muina
ajanjaksoina alkoholin kulutus näyttää ole-
van hitaassa ja rnelko tasaisessa kasvussa.

Suomessa kulutus kehittyy aaltomaisesti ai-
na vuoteen 1968 saakka, vuonna 1969 se ko-
hoaa hyppäyksenomaisesti ja alkaa sen jäI-
keen kasvaa erittäin nopeasti ja tasaisesti.
Vuosien 1951-1968 kehityksessä on lisäksi
eräitä huomionarvoisia piirteitä. Ensiksikin
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Suomalainen kulutti 1950-Iuvun alussa las-
kutavasta riippuen keskimäärin 57-74
/o ruotsalaisen keskimäärin kuluttamasta al-
koholimäärästä. Brattin järjestelmän murtu-
minen laskee suhdetta, mutta Ruotsissa har-
joitettu tiukka hintapolitiikka sekä kulutuk-
sen suhteellisen nopea kasvu Suomessa vuo-
sina 1959-1961 palauttavat kulutussuhteet
ennalleen 1960-Iuvun alkupuoliskolia. Kuusi-
§mmenluvun jälkipuoliskolla ja 1970-luvul-
la alkoholin kulutuksen kasvu on Suomessa
niin suuri, että huolimatta Ruotsissakin ta-
pahtuneesta keskioluen vapauttamisesta suo-
malaiset kuluttivat vuonna 1973 noin 6-10 %
enemrnän alkoholia kuin ruotsalaiset. Vuoden
1964 jälkeinen aika näyttää siten olevan rat-
kaiseva kulutussuhteen muuttumisen kan-
nalta.

55

64 86
59 82

58 62
46 48

74
57

A
B
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57
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V äketsien alkoholijuomt en kulutus

Väkevien alkoholijuomien kulutus kohoaa
Ruotsissa voimakkaasti vuosina 1955 ja 1956,

jolloin saavutettu 4,15 litran kulutustaso jää
koko tarkastelukauden huippulukemaksi (ku-
vio 2). Vuosina 1957 ja 1958 kulutus laskee
nopeasti ja päätyy noin kolmen litran tasolie
vuonna 1960. Nämä tapahtumat ovat mitä il-
meisimmin yhteydessä Brattin järjestelmän
murtumiseen 1. 10. 1955 sekä vuosina 1956-
1958 tapahtuneeseen väkevien alkoholijuo-
mien reaalihintojen moin 30 /o:n nousuun.
Tarkastelukauden j älkipuoliskolla sekä väke-
vien alkoholijuomien reaalihi,nnat että kulu-
tustaso pysyvät melko vakaina.

Suomessa väkevien alkoholijuomien kulu-
tus kehittyy aaltomaisesti. Vuoteen 1958 saak-
ka kulutus on lievässä laskussa ja tämän j?il-
keen se nousee vuonna 1961 noin kahden lit-
ran tasolle, johon se näyttää asettuvan. Vuo-
desta 1969 lähtien väkevien alkoholijuornien
kulutus alkaa kuitenkin kasvaa erittäin voi-
makkaasti. Väkevien alkoholijuomien reaali-
hinnat ovat koko tarkastelukauden ajan py-
syneet melko vakaina. Sen sijaan jakeluver-
kosto on 1970-1uvu,11a laajenturnut huomatta-
vasti.

Vzi,ni.en kulutus

Ruotsissa viinien kulutus kasvaa nopeasti ja
tasaisesti (kuvio 3). Tasainen kasvu katkeaa
vain kahteen otteeseen. Vuoden 1956 katkos
on yhteydessä Brattin järjestelmän murtumi-
seen, ja viinien kulutuksen väheneminen ai-
heutuu yksinomaan väkevien viinien kulutuk-
sen laskusta. Vuoden 1973 käänne on puoles-
taan yhteydessä mietojen viinien reaalihin-
nan noin 23 %:nnousuun.

Suomessa viirrien kulutuksen kehityksessä
on havaittavissa kaksi toisistaan poikkeavaa
vaihetta. Vuosina 1951-1958 viinien kulutus
sekä kasvaa että laskee äkkinäisesti ja vuosi-
na 1958-1973 se kasvaa nopeasti ja tasaisesti.
Vuosina 1952 ja 1953 havaittava nopea kulu-
tuksen kawu on yhteydessä 1. 5. 1952 toteu-
tettuun väkevien vünien myymälätodistuk-
sesta vapauttamisee'n. Kulutuksen kasvun py-
sähtyminen ja kulutuksen lasku selittynee
puolestaan väkevien viinien reaalihintojen
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Kutsto 2. Väkevien alkoholijuomien kulutus yli
l5-vuotiasta väestöä kohden Suomessa ja Ruot-
sissa vuosina 1951-1973 absoluuttialkoholina,
litraa

\r.--.---,---...-1,/" ---'- - - -- - -

Suomi
Buotsl

Kuuio 3. Viinien kulutus yli l5-vuotiasta väestöä
kohden Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1951-1973
absoluuttialkoho[ina, litraa

1_2

- - -Ruotsi

- 

Suoml

Kuuio 4. Mallasjuomien kulutus yli lS-vuotiasta
väestöä kohden Ruotsissa vuosina 1951-1973 vo-
lyymilitroina

I

I+-

vahva olut

-vahva 

olut * ll B-olut

- - -vahva olut -| ll B-olut + ll A-olut



korotuksilla sekä 1. 3. 1958 tapahtuneella
myymälätodistuksen esittämispakon palautta-
misella ulkomaisia ja halvempia kotimaisia
väkeviä viinej ä myytäessä. Tarkastelukauden
jälkipuoliskolla on sekä väkevien että mieto-
jen viinien samoin kuin long drink -juomien
kulutus lisääntynyt huomattavasti. Vuosina
1958-1963 viinien reaalihinnat alenivat noin
28 %.Viinien kulutuksen kasvuvauhti näyt-
tää hieman hidastuvan vuoden 1969 uudistus-
ten yhteydessä.

Mallasjuomien kulutus

Kokonaiskulutusta tarkasteltaessa II A-olutta
ja I veroluokan pilsneriä ei sisällytetty aiko-
holijuomiin. Kuvioissa 4 ja 5 on kuitenkin
mukana myös II A-olut ja I veroluokan pils-
neri, sillä niillä on varsin olennainen yhteys
etenkin keskioluen kulutuksen kehitykseen.

Ruotsissa mallasjuomien kulutus pysyy
melko tasaisena aina vuoteen 1962 saakka
(kuvio 4). Vuoteen 1965 asti II A-olut on täy-
sin hallitsevassa asernassa mallasj uomamark-
kinoilla. Vuosina 1965-1969 havaittava mal-
Iasjuomien kulutuksen nopea ka'svu on yh-
teydessä keskioluen rnarkkinoille tuloon 1. 10.

1965 sekä sen vapaaseen myyntiin elintarvi-
keliikkeissä. Keskioluen kulutuksen kasvu
näyttää tapahtuvan suurelta osin II A-oluen
kustannuksella. Vahvan oluen kulutus on
Ruotsissa ollut vähäistä koko tarkastelukau-
den ajan. Vuonna 1963 tapahtunut kasvu liit-
tyy Vin & Spritcerrtralenin lakkoo'n, ja vuo-
sien 1967-1968 lisäys on yhteydessä vahvan
oluen vapaan myynnin kokeiluun kahdessa
Iäänissä, mikä §mmenkertaisti vahvan oluen
kulutuksen koealueilla. Mallasjuomien kulu-
tuksen kääntyminen laskuun 1970-luvulla liit-
tynee oluen reaalfüintojen ko'hoamiseen vuo-
desta 1969 lähtien.

Suomessa mallasjuomien kulutus pysyy
melko vakaana aina 1960-Iuvun alkupuolelle
saakka (kuvio 5). Oluen suhteellinen osuus
näyttää kuitenkin kasvavan myös täIIä kau-
della. Kuusi§mmemiuvulla kulutuksen kas-
vu kiihtyy huipentuen vuonna 1969 tapah-
tuneeseen hyppäykseen, joka on yhteydessä
keskioluen vapauttamiseen. Seitsemilnkym-
menluvulla oluen kulutus edelleen kasvaa. A-
oluen kulutuksen kasvu alkaa jo 1950-luvun

Ruuio 5. Mallasjuomien kulutus yli l5-vuotiasta
väestöä kohden Suomessa vuosina 1951-1973 vo-
Jyymilitroina

'A-olut

-A-olut 

+ lll-olut
- - -A-olut + lll-olut + I vero-

luokan mallasjuoma

jäIkipuoliskolla ja se kiihtyy 1960-luvun ku-
luessa. KeskioJ.utuudistus näyttää hieman hi-
dastavan A-oluen kulutuksen kasvua, joka
kuitenkin jatkuu varsin voimakkaana.

Suomessa keskiolutuudistuksen vaikutuk-
set näyttävät keskittyvän yhteen ainoaan
vuoteen, kun Ruotsissa uudistuksen kulutusta
kawattava vaikutus jakaantuu useammalle
vuodelle. Toinen merkittävä ero Suomen ja
Ruotsin välillä on vahvan,oluen kulutusosuus,
joka Suomessa on huormattavasti suurempi
kuin Ruotsissa. Lisäksi oluen kulutus kehit-
tyy 1970-luvulla eri suuntiin Suornessa ja
Ruotsissa.

Yhteentseto

1. YIi lS-vuotiasta väestöä kohden laskettu ti-
lastoitu alkoholin kulutus on kasvanut sekä
Ruotsissa että Suomessa vuosina 1951-1973.
Molemmissa maissa kuiutuksen kasvu on oI-
lut voimakkainta tarkastelukauden jäkipuo-
liskolla, kuten seuraavat asetelmat osoittavat.

Suomi
Ruotsi

Suomi
Ruotsi

alkoholin kulutus
litraa

1951 1962 1973
2,58 3,01 7,41
3,49 4,03 6,73

alkoholin kulutuksen kasvu
litraa prosenttia

1951-1962 1962-1973 1951-1962 1962-1973
0,43 4,40 16,7 146,2
0,54 2,70 15,5 67,0
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2. Sekä Ruotsissa että Suomessa voimak-
kaimmat kokonaiskulutuksessa havaitut rnuu-
tokset ovat yhteydessä merkittäviin alkoho-
lipoliittisiin tapahtumiin. Ruotsissa näitä ovat
Brattin järjestelmän murtuminen vuonna
1955, tiukka hintapolitiikka vuosina 1956-
1958 sekä keskiolutuudi,stus vuonna 1965. Suo-
messa merkittävät rnuutokset yhdistyvät al-
koholilainsäädännön kokonaisuudistuksessa
vuonna 1969.

3. Suomen alkoholin kulutus oli sekä 1950-

luvun että 1960-Iuvun alkupuoiiskolla noin
60-70 /o Ruotsin kulutuksesta. Vuonna 1973

suomalainen kulutti keskimäärin noin 70 %
enernrnän alkoholia kuin ruotsalainen.

ALKOHOLIJUOMIEN HINNAT JA
VAESTÖN OSTOVOIMA

Ekonometrisissa kysyntätutkimuksissa on

kyetty selittämään yli 90 prosenttia sekä Suo-
men että Ruotsin alkoholin kulutuksen vaih-
teluista pelkästään kuluttajien käytettävissä
olevien tulojen ja alkoholijuomien hintojen
muutosten avulla. Tuntuu siis houkutteleval-
ta ajatella, ett'ä kummankin maani. kulutuksen
kehityseroja voitaisiin selittää näillä samoilla
tekijöi11ä.

Suomessa alkoholijuomien reaalihinnat
ovat koko tarkastelukauden ajan pysyneet
suurin piirtein ennallaan (kuvio 6). Kun vuo-
den 1951 hintatasoa merkitään 100:1Ia, reaali-
hintai,ndeksin korkein lukuarvo on ollut 105

(vuonna 1970) ja alin 95 (vuonna 1968).

Ruotsissa alkoholijuomien reaalihinnat ko-
hosivat voimakkaasti vuosina 1956-1958. Tä-
män jälkeen Ruotsin reaalihinnat ovat

Kuuio 6. Alkoholijuomien reaalihintojen kehitys
Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1951-1973

pysyneet vuonna 1958 saavutetun tason tun-
tumasrsa.

Vuosina 1956-1958 Ruotsissa nostettiin vä-
kevien alkoholijuomien hintoja noin a2 /o ia
viinien hintoja noin 24 % äkk.iä paisuneen
kulutuksen hillitsemiseksi. Seuraavassa ase-

telmassa esitetään alkoholin kulutus yli 15-

vuotiasta väestöä kohden ennen hinnankoro-
tusta ja sen jälkeen.

litraa
1954 1956 1958

alkoholi-
juomat 3,71 4,6L 3,75 +24
väkevät
alkoholi-
juomat 3,32 4,L5 3,15 +25

muutos %
1954-1956 1956-1958

-19

-24

Hintapolitiikka ei vain pysäyttänyt Brattin
j ärj estelmän murtumiseen liittynyttä alkoho-
lin kulutuksen äkillistä kasvua, vaan vieläpä
käänsi sen laskuun. Hintapolitiikka oli suun-
nattu erityisesti väkeviä alkoholijuomia vas-
taan, joiden kulutus vuonna 1958 painuikin
noin 5 /o alemmilIe tasolle kuin vuonna 1954.

Tarkastelukauden lopussa alkoholijuomiert
hinnat näyttävät olevan hieman korkeammat
Ruotsissa kuin Suomessa. Vuonna 7972 Ruot-
sissa väkevien alkoholijuomien m,arkkinoita
hallitseva Absolut rent brännvin maksoi vä-
hittäismyynnissä 49,67 kr/Iitra, joka valuutta-
kurssien avulla muunnettuna on noin 42,89

mk/litra. Suomessa litra halvinta viinaa mak-
soi 29,60 mk, mutta väkevien alkoholijuomien
markkinoita hallitsevat valtamerkit eii Kos-
kenkorva (34,40 mk/litra) ja Dry Vodka
(44,00 rnk/litra) eivät ole erityisen halpoja
Ruotsiin verrattuna. Pullo algerialaista pu-
naviiniä maksoi Ruotsissa vuonna 1972 noin
4,50 mk ja Suornessa 4,2) mk. Pullollisen val-
koviiniä sai Ruotsissa 4,10 markalla; Suomes-
sa halvimmasta valkoviinistä joutui maksa-
maan 4,70 markkaa. OIut oli vuonna 1972

Ruotsissa 5-13 % kalliimpaa kuin Suomessa.
Jakamalla kuluttajien alkohotrirnenot kulu-

tetulla alkoholimääräilä voidaan todeta, että
Ruotsissa maksettiin litrasta alkoholia vuon-
na 1972 keskimäärin 10 % enemmän kuin
Suomessa.

Hyvin karkeana arviona voidaan olettaa,
että alkoholijuomien hinnat ovat vähittäis-
myynnissä olleet 1960- ja 1970.luvulla Ruot-

(väkevät alkoholijuomat + viinit)
(ll B-olut)
(kaikki alkoholijuomat)

- - - Buotsi
Fuots i

-- 
suoml
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sissa noin 10-20 /o korkeamrnat kuin Suo-
messa. Viisi§rmmenluvun alussa alkoholi sen
sijaan näyttää olleen Ruotsissa hiernan hal-
vempaa kuin Suomessa.

Edeliä on puhuttu vain alkoholin keskimää-
räisistä hinnoista. Eri juomaryhmien hinta-
suhteet ovat vaihdelleet huomattavasti. Kum-
massakin maassa voidaan havaita neljä sa-
mansuuntaista tendenssiä. Viinojen reaali-
hinnat ovat nousseet tarkastelukaudella. Mui-
den väkevie,n alkoholijuomien hinnat ovat
alentuneet suhteessa viinojen hintoihin. Mie-
tojen alkoholijuomien hinnat näyttävät 1960-
luvun alkupuoIel1a alenevan sekä suhteelli-
sesti että reaalisesti. Kuusikymmenluvun ku-
luessa mietojen juomien hinnat kehittyvät
epätasaisesti ja aivan viime vuosina ne kään-
tyvät voimakkaaseen nousuun.

Seuraavassa asetelmassa on esitetty puh-
taan alkoholin suhteelliset vähittäismyynti-
hinnat juomaryhmittäin vuosina 1956, 1964 ja
7972, kur: viinojen hintaa merkitään 100:11a.

Suorni Ruotsi
1956 1964 1972 1956 1964 1972

teollisuustyöntekijältä on mennyt viinalitran
hankintaan. Suomessa viinana on halvin viina
ja Ruotsissa Absolut rent brännvin.

vahva olut 106

keskiolut 74
long drink -juomat

Vaikka asetelmassa esitet;rt luvut ovatkin
karkeita arvioita, voidaan niiden perusteella
kuitenkin todeta kolme seikkaa. Ensiksikin
hintasuhteet näyttävät olevan meiko saman-
kaltaiset Suomessa ja Ruotsissa. Toiseksi vä-
kevät viinit ovat Suomessa suhteellisen hal-
poja sekä väkeviin alkoholijuomiin että mie-
toihin viineihin verrattuna. Kol.manneksi
Suomessa alkoholi on keskioluen muodossa
halvempaa kuin vahvan oluen; Ruotsissa hin-
taeroa ei ole. Selektiivinen hintapolitiikka
on saattanut vaikuttaa kokonaiskulutukseen.
Hintapolitiikan peruspiirteet ovat kuitenkin
kummassakin maassa olleet 1960- ja 1970-lu-
vulla sen verran samankaltaisia, etteivät ne
voine selittää kulutuksen kasvueroja.

Alkoholijuomien hintoja voidaan verrata
myös ansiotasoon. Oheisessa asetelmassa on
ilmoitettu, montako työtuntia miespuoliselta

Suomi
Ruotsi

Asetelmassa ilmoitettujen lukujen tulkinta
on ongelmallinen. Miespuolinen teollisuus-
työntekijä ei ole koko kansa pienoiskoossa ei-
kä viinan hinta kuvaa alkoholin keskimää-
räistä hintaa. Omalla karkealla tavallaan ase-
telma kuitenl<in kertoo kaksi seikkaa. Tuloi-
hin nähden viina on o1lut koko tarkastelu-
kauden ajan Ruotsissa halvempaa kuin Suo-
messa. Suhteessa tuloihin viina on kummas-
sakin maassa halventunut 1960-luvu1ta ja
etenkin sen jälkipuoliskolla.

Alkoholijuomien reaalihintojen erilainen
kehitys ei riitä selittämään kulutuksen kas-
vuvauhdissa ilmenevää eroavaisuu tta. Reaa-li-
hintojen kehityssuunnat eroavat toisistaan
pääasiassa 1950-Iuvun jälkipuoliskolla, minkä
perua alkoholij uomien hintatas ossa ilmenevät
erot ovat. Kulutuksen kasvuvauhti taas ryös-
täytyi irti Suomessa 1960-Iuvun keskivaiheil-
la, ja kulutuksessa Suomen ja Ruotsin kehi
tyserot tulevat näkyviin vasta aivan 1960-Iu-
vun l,opussa ja 1970-luvu1ia.

Vaikka yksityisiä kulutusmenoja koskevat
tilastotiedot ovat varsin epävarmoja, voidaan
niiden perusteella kuitenkin todeta, että yk-
sityiset kulutusmenot ovat kasvaneet Suomes-
sa nope:rmmin kuin Ruotsissa. Seuraavissa
asetelmissa on ilmoitettu asukasta kohden
laskettujen yksityisten kulutusmenojen kes-
kimääräinen reaalinen kasvu prosentteina
eräinä vuosina sekä kansantuotteen volyymin
keskimääräinen kasvu prosentteina 1gb0- ja
1960-IuvulIa.

Suomi
Ruotsi

yksityiset kulutusmenot
1951-62 1962-73 1962-68 1968_?3

3,4 3,7 2,L 5,7
2,4 2,0 3,0 o,B

1964

5,6
3,9

1951

5,0
4,6

1959

5,6
4,6

kansantuotteen volyymi
1950-60 1960-70

4,7 5,0
3,3 4,3

1972

4,0
2,8

viinat
muut väkevät
väkevät viinit
miedot viinit

100 100 100 100

137 119 702 138

79 81

75 65

81 73

61 65
LOz BB

131

92
105

100
115

109

66

72

100

108
105

62
7l
73

Suomi
Ruotsi
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Väestön ostovoima on siis kasvanut Suo-

messa notrleammin kuin Ruotsissa' Vaikka

edellä esitetyt luvut ovatkin karkeita arvioi-

ta, voidaan niistä todeta, että yksityisten ku-

lutusmenoj en kehityssuunnat ovat poikenneet

toisistaan Suornessa ja Ruotsissa varsin huo-

mattavasti vuoden 1968 jälkeisenä aikana'

Tämäkään ei kuitenkaan riitä selittämään aI-

koholin kulutuksen kasvueroja.
Alkoholimenojen osuus yksityisistä kulu-

tusmenoista (kuvio 7) oli 1950-luvulla kar-

keasti samaa suuruusluokkaa kumm'assakin

maassa. Sekä Suomessa että Ruotsissa alkoho-

limenojen osutls on 1960-luvulla ollut nouse-

maan päin.
Ruotsissa alkoholimenojen osuuden kasvu

yhdistyy merkittäviin alkoholipoliittisiin ta-

pahtumiin: Brattin järjestelmän murtumi-
seen vuonna 1955 sekä keskiolutreformiin
vuonna 1965. Muina ajanjaksoina alkoholi-

menojen osuus on pysynyt hämmästyttävän

vakaana.
Suomessa alkoholimenoj en osuus yksityisis-

tä kulutusmenoista on 1950-Iuvun alkupuo-

lella suhteellisen vakaa ja pienenffi vuosi-

kymmenen jälkipuoliskolla saavuttaen alhai-

simman aryonsa vuonna 1959 (3,8 /o)' Kuusi
kymmenluvulla alkoholimenojen osuus yksi-

tyisistä kulutusrnenoista kääntyy lähes jat-

kuvaan kasvuun, joka kiihtyy 1960-Iuvun jäI-

kipuoliskolla. Vuoden 1969 uudistusten jäl-

keern alkoholimenojen suhteellinen kasvu jat-

kuu erittäin voimakkaana koko tarkastelu-

kauden loppuun saakka. Vuodesta 1959 vuo-

teen 19?3 alkoholimenojen osuus yksityisistä
kulutusmenoista on kaksinkertaistunut, ja

asukasta kohden lasketut alkoholimenot ovat

vuonna 19?3 reaalisesti noin 3,5 kertaa suu-

remmat kuin vuoden 1959 alkoholimenot'
Asukasta kohden lasketut kulutusmenot ovat

vastaavana aikana kasvaneet reaalisasti noin

75 %.
Yleisesti näyttää siltä, että alkoholipoliitti-

sen järjestelmän säilyessä ennallaan alkoho-

Kutsi.o 7. Alkoholimenojen osuus yksityisistä ku-
lutusmenoista Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1951

-t973, %

,- suomi
Ruotsi (pl. ll A-olut)
Buotsi (ml. ll A-olut)

limenojen osuus yksityisestä kulutuksesta
säilyy vakaana. Alkoholin kulutus riippuu
tällöirl reaalihintojen ja väestön ostovoiman

kehityksestä. Alkoholip oliittisen j ärj estelmän

välj entäminen nostaa alkoholimenoj en osuut-

ta yksityisestä kulutuksesta. Kulutusraken-
teen muutos on suhteellisen pysyvä. Esimer-
kiksi Ruotsissa Brattin järjestelmän murtu-
misen jiilkeiset hinnankorotukset supistivat
alkoholin kulutusta, rnutta alkotrolimenojen
osuus yksityisestä kulutuksesta jäi saavute-

tulle Brattin järjestelmää korkeammalle ta-
solle.

Vuodesta 1965 vuoteen 1973 alkoholimeno-
jerr osuus on Suomessa noussut 4,2 /o:sta 7,6

/o:lin. Ruotsissa vastaavat luvut ovat 4,3 %
ja 5,3 %. Alkoholijuomien hintataso ja väes-

tön käytettävissä olevat tulot eivät siis anna

vastausta siihen, miksi suomalaiset ovat val-
müt uhraamaan suurerilnErn osarr varoistaan
alkoholiin kuin ruotsalaiset huolimatta siitä,
että elintaso on Ruotsissa korkearnpi kuir:l

Suomessa ja että alkoholi ei kuulu väIttä-
mättömiin perushyödYkkeisün.
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