
Näkökohtia
alkohoffialoudesta ia
sen tutkimisesta

Eri tahoilla on viritetty keskustelua alko-
holitalouteen liittyvistä tekijöistä. Yleis-
linjana tuntuu olevan huoli valtion saa-
mien alkoholitulojen osuuden mahdolli-
sesta kaventumisesta, ja annetaan ym-
märtää, että alkoholin parissa toimivat
elinkeinot ovat tästä hyötyneet. Keskus-
telussa on käytetty argumentteina erilai-
sia taulukoita ja suhdelukuja, joiden on
katsottu vüttaavan tähän suuntaan. Si-
nänsä on hyödyllistä ja positiivista, että
pyritään käymään avointa keskustelua
alkoholitaloudesta ja yritetään paremmin
ymmärtää se osana alkoholipolitiikan
kokonaisuutta. Kuitenkin on muistettava,
että keskustelua on käyty lähinnä mieli-
piteiden tasolla, joita on tuettu eri lähteis-
tä saaduilla tiedoilla. Systemaattista al-
koholitalouden kaikkia oleellisia riippu-
vuuksia kokonaisuutena kartoittavaa tut-
kimusta ei ole suoritettu, vaikka eri
sektoreilta on tehty perusselvityksiä
(esim. Nyberg 1967; Lehtonen 1976; Ai-
raksinen 1977). Riittävänä tieteellisenä
tutkimuksena ei liene pidettävä numeroi-
den taulukointia ja erilaisten suhdeluku-
jen laskemista sekä siihen liittyvää roh-
keaa tulkintaa, vaikka se on hyödyllistä
viritettäessä keskustelua kysymyksestä
ja muodostettaessa hypoteeseja ja lähtö-
kohtia tutkimuksen pohjaksi.

Yritän tässä artikkelissa hahmotella
joitakin alkoholitalouteen liittyviä yh-
teyksiä sekä kuvata eräiden numeroiden
avulla siihen liittyvien toimintojen suh-
teellista merkitystä.

Valtion alkoholitulot ja nühin
uaikuttauat tekijät

Kuviossa I esitetään eräiden valtion
alkoholituloihin keskeisesti vaikuttavien

Antti Somervuori

tekijöiden keskinäisiä suhteita. Sen mu-
kaan välittömästi alkoholitulojen muo-
dostumiseen vaikuttavat alkoholij uomien
kulutuksen arvo sekä tuotantoon ja jake-
luun liittyvät kustannukset. Kun kulutuk-
sen arvosta vähennetään nämä kustan-
nukset, saadaan valtion alkoholitulo.
Näiksi tuloiksi lasketaan toisaalta kaikki
alkoholitaloudesta saatavat välilliset ve-
rot ja Alkon ylijäämä sekä osingot.t

Edellä esitetyt tekijät vaikuttavat vä-
littömästi alkoholitulojen muodostumi-
seen. Näiden tekijöiden muodostumiseen
vaikuttavat puolestaan jotkut muut teki-
jät. Alkoholijuomien kulutuksen arvo
määräytyy kulutuksen ja siihen vaikutta-
vien hintojen perusteella. Tuotantoon ja
jakeluun tarvittavien panosten määrä ja
Iaatu määräytyy alkoholijuomien kulu-
tuksen määrän sekä juomaryhmittäisen
ja jakeluteittäisen rakenteen pohjalta.
Erilaiset tuotannon ja jakelun kustannuk-
set saadaan tuotantopanosten yksikkö-
kustannusten ja panosten määrän avulla.
Tämän jälkeen kustannuksia voidaan
tarkastelukulman mukaan yhdistellä eri-
laisiksi summiksi.

Kulutuksen määrä sekä juomaryhmit-
täinen ja jakeluteittäinen rakenne mää-
räytyy Alkon välittömästi kontrolloimien
muuttujien ja ympäristömuuttujien vai-
kutuksesta. Alkon kontrolloimista muut-
tujista alkoholijuomien hinnat vaikutta-
vat välittömästi sekä alkoholiiuomien
kulutuksen määrään että arvoon. Muut
tässä kuvatut Alkon kontrolloimat muut-
tujat vaikuttavat suoraan vain alkoholi-
juomien kulutuksen määrään ja raken-

I Sen sijaan esimerkiksi alkoholitalouden piirissä
työskentelevien työntekijöiden tuloveroja ei liene
syytä sisäIlyttää alkoholituloihin.
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Kuoio I. Valtion alkoholitulon muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden keskinäiset suhteet

teeseen sekä vasta näiden kautta kulu-
tuksen arvoon. Ympäristömuuttuiista
merkittävin vaikutus alkoholijuomien ku-
lutuksen määrään ja rakenteeseen on
kuluttajien käytettävissä olevilla tuloilla
ja yleisen hintatason kehityksellä.

Ilinnoittelun j a kustannusten u aikutus
o alti on alkoh olitul oihin

Edellä todettün, että alkoholijuomien
hinnoilla on erityinen asema alkoholipo-
liittisten keinojen joukossa. Niillä voidaan
vaikuttaa suoraan sekä alkoholijuomien
kulutuksen määrään että kulutuksen ar-
voon. Kulutuksen määrä vaikuttaa puo-
lestaan tuotanto- ja jakelukustannuksiin.
Näitä yhteyksiä voidaan tarkastella hie-
man yksityiskohtaisemmin kuvion 2 avul-
la.

Kuviosta ilmenee, että alkoholijuomien
ollessa ilmaisia niitä kulutettaisiin määrä
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Vahion
alkoholitulot

OA. TäUöin kulutuksen aryo olisi tietysti
nolla. Hinnan ollessa melko matala kulu-
tetaan alkoholijuomia määrä OCr. Matala
hinta rajoittaa kulutusta melko vähän.
Tällöin kulutuksen arvo kasvaa ja on
tässä tapauksessa OD,. Hintojen noustes-
sa kulutuksen määrä vähenee aikaisem-
paa nopeammin. Pisteessä Cr, jossa tietyn
prosentin suuruinen hintojen nousu ai-
heuttaa yhtä suuren prosentuaalisen las-
kun kulutuksen määrässä, kulutuksen
arvo on suurimmillaan. Kuvion 2 mukaan
näin tapahtuu kulutuksen määrän ollessa
OCr, jolloin kulutuksen arvo on suurim-
millaan ODr. Kun tämän jälkeen hintoja
nostetaan, se aiheuttaa suhteellisesti suu-
remman laskun kulutuksen määrässä, ja
tästä syystä myös kulutuksen arvo laskee.

Tuotanto- ja jakelukustannukset riip-
puvat tuotettavasta ja jaettavasta alko-
holijuomien määrästä, joka on yhtä suuri
kuin kulutuksen määrä. Kustannukset

Tuotantopanosten yksikkö
kustannuks€l

- Tytivoiman yksikkökust.

- Raaka-äineidon yksikk(i
hinnat

- Pääoman ku§annukset

Tuolanto- ja iake-
luku§annukssl mm.

- Anniskelus€ltori

- Panimos€klori

- Alkon kuslannuk-
sel

Kululuksen määrä
skä iumaryhmit-
täinen ia iakelu-
teilläinen rakmne

Ympärist(muuttujat mm.

- Kulutlaiitr lulol

- Ylsinsn hinlataso

Kulutuksen
aryo

Muut Alkon kontrolloiml
muuttuiat mm.

- Jakelu

- Raioitukset

- Tuotte€t



I{uoio 2. Alkoholijuomien kulutuksen arvon sekä
tuotanto- ja jakelukustannusten riippuvuus kulu-
tuksen määrästä

Kuoio ,. Eri tekrjöiden suhde alkoholijuomien
kulutuksen aryoon vuosina 1969-1976
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riippuvat kulutuksen määrästä suoran
EGF mukaan. Kulutuksen ollessa OC,
ovat kustannukset OH,, ja kulutuksen
ollessa OC, kustannukset saavat arvon
OH,. Voidaan todeta, että valtion alkoho-
litulojen kasvu johtuu sekä kulutuksen
arvon kasvusta että kustannusten vähen-
tymisestä. Kuviossa 2 valtion alkoholitu-
lot saavat maksimiarvonsa kulutuksen
määrällä, joka on pienempi kuin OCr.
Valtion alkoholitulojen maksimointi joh-
taa myös alkoholipoliittisesti parempaan
tilanteeseen.

Kulutuks en ans on j akaantuminen
1969-1976

PitämäIlä mielessä edellä esitetyt tarkas-
telut voidaan ruveta tutkimaan taulukon
1 lukuja sekä vastaavaa kuviota 3. Voi-
daan todeta, että valtion alkoholista
saamien tulojen osuus kulutuksen arvosta
on pienentynyt vuodesta 1970 vuoteen
1974 ja sen jälkeen kasvanut. Kuten olen
aiemmin (Hintaruuvi alkoholipolitiikan
keinona. Alkoholipolitiikka 4/1977) osoit-
tanut, tämä osuus olisi voitu pitää pelkillä
hintapoliittisilla keinoilla muuttumatto-
mana. Teknisesti tähän osuuteen ovat
tietysti vaikuttaneet taulukossa 1 ja
kuviossa 3 esitettyjen muiden sektorei-
den osuuksien kasvut. Osuuttaan kulu-
tuksen arvosta ovat kasvattaneet annis-
kelu ja Alko. Muiden sektoreiden osuus on
hieman vähentynyt. Taulukko 1 ja sitä

5

1959 -70 -71 -72 -73 -74 -75 -76

vastaava kuvio 3 antavat sinänsä mielen-
küntoisen kuvan alkoholitalouteen osal-
Iistuvien eri sektoreiden suuruusluokista
ja kehityksestä vuodesta 1969 vuoteen
1976. Ne ovat hyödyllisiä alkoholitalouden
kuvailussa, mutta niiden pohjalta ei voida
tehdä johtopäätöksiä eri sektoreiden ke-
hitykseen vaikuttaneista syistä. En ryhdy
niitä tässä yhteydessä pohtimaan, totean
vain, että kulutuksen arvon kehitykseen
on vaikuttanut oleellisesti hintojen kehi-
tys. Eri sektoreiden kustannusten arvon
kehitykseen ovat vaikuttaneet tietysti
tarvittavien panosten määrä ja yksikkö-
kustannukset. Tämän lisäksi on suoritettu
investointeja, jotka ovat oikeastaan tule-
van tuotannon kustannuksia. Esimerkiksi
Alko on suorittanut tuotannollisia inves-
tointeja, jotka ovat lisänneet sen osuutta
kulutuksen arvosta. Alkon osuuden kas-
vuun ovat vaikuttaneet myös mm. myyn-
nin rakenteen muutokset ja ?O-luvun
alkupuolella tapahtunut myymäläverkos-
ton laajentaminen. Anniskelusektorin
osalta voidaan todeta myös mm. anniske-
luverkoston laajeneminen ja palkkakus-
tannusten nopea nousu, jolla on suuri
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merkitys anniskelun tapaisella työvoima-
valtaisella alalla. Kaiken kaikkiaan eri
sektoreiden kustannuskehitykseen ovat
vuosina 1969-1976 vaikuttaneet monet
erilaiset tekijät, joiden tarkempi analy-
sointi on tässä yhteydessä mahdotonta.

Alkoholit alouden tutkimuksen eräi,tä
painopistealueita

Lamakauden aikana kiinnitetään enem-
män huomiota kaikkiin taloudellisün il-
miöihin. Tämä pätee myös alkoholitalou-
teen nähden. Tästä seuraa yleensä pa-
remman ja huolellisemmin analysoidun
tiedon tarve. Melko huolellisesti tutkittu
alue alkoholitalouden pürissä on alkoholi-
juomien kysyntä. Eräiden elinkeinojen
alueelta on suoritettu myös erillisselvi-
tyksiä. Esimerkiksi anniskeluravintoloi-
den osalta suoritettün 60-luvun lopulla
perusteellinen kartoitus.

Alkon taloudellisessa tutkimus- ja
suunnitteluyksikössä on parhaillaan työn
alla alkoholitalouden kokonaisuuden ku-
vausjärjestelmän kehittäminen ja siihen

Alkoholipolitükka Vol. 42 : 299-303, 1 977

liittyvien oleellisten rüppuvuuksien sel-
vittäminen. Tämä on päätöksenteon ja
vastaisten toimenpiteiden suunnittelun
kannalta erittäin tärkeätä, etenkin jou-
duttaessa varautumaan aikaisempaa hi-
taamman taloudellisen kasvun aikakau-
teen. Paitsi Alkon päätöksenteolle tästii
varsinkin nykyisessä tiukassa taloudelli-
sessa tilanteessa, olisi toiminnan suunnit-
telussa hyötyä myös muille alkoholitalou-
den osapuolille.
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