
tilaisuuksissa nautittu juoma ei tietenkään ole ilmaista,
vaan noin puolet siitä on kustannettu itse. Tällaisen
edustamisen osuus syysviikon alkoholin kulutuksesta jää

siis kolmen prosentin tietämille. Kun aineistosta vielä
etsittiin ne "aterioiksi" luokitellut juomistilanteet, joissa

oli läsnä työtovereita tai työn kautta tutuiksi tulleita,
mutta ei perheenjäseniä, saatiin edustuskulutukseen
yhden prosenttiyksikön lisäys. Kokonaisuudessaan edus-

tusjuomisen 4-5 prosentin osuus vastaa muissa tutki-
muksissa havaittua.

Ilmaisen viinan osuus vaihtelee myös alueittain. Pienin
se on hieman yllättäen Helsingin seudulla, suurin Vaasan

läänissä. Vaihtelu on suurta naisten keskuudessa. Kun
Helsingin seudun naisten juomisista kolmannes oli muuta
kuin itse maksettua, nousi osuus Vaasan läänissä kahteen
kolmannekseen. Miesten keskuudessa osuudet vaihtelivat
15 .ja 25 prosentin välillä.

Käsitys ilmaisen tai edullisen alkoholin merkityksestä
monipuolistuu näiden lukujen esittämisen jälkeen'

Hämmästyttävän suuri osa alkoholista on saatu niin, että

itse nauttimistilanteessa se on bllut nauttijalleen ilmaista'
Toisaalta lähes kaikki tällainen ilmaiskulutus on luonteel-
taan vastavuoroista ja siten tosiasiassa korvattavaa.
Tiedot korostavat alkoholin merkitystä kanssakäymisen

välineenä, ei pelkästään jäykkyyttä ja arkuutta liuotta-
vana voiteluaineena, vaan myös symbolisen vaihdon
välineenä, jolla osoitetaan saajan ja antajan välisiä
erityisiä suhteita (vrt. Simpura & Partanen 1985).

Erityisesti naisten alkoholin saatavuus on suurelta osalta

tällaisen vaihdon varassa. Ilmiössä on useita eri

ulottuvuuksia. Yksi niistä näyttääliittyvän epäviralliseen
ja viralliseen alkoholin käytön kontrolliin, toinen taas eri

sosiaaliluokkien elämäntapojen eroihin ja vastavuoroi-
suuden merkitykseen ihmisten välisissä yhteyksissä.

Sellaiset väestöryhmät, joille alkoholin hankkiminen on

vallitsevien sosiaalisten normien tai nimenomaisten

määräysten vuoksi vaikeaa, turvautuvat pitkälle epäviral-
lisen vaihdon kanaviin juomahankinnoissaan. Aäriesi-
merkkeiä tästä ovat vanhimpien ikäluokkien ja Vaasan

läänin naiset sekä alaikäinen nuoriso. Lahjajuomat, jotka
kokonaisuudessaan ovat varsin vähäinen erä, näyttävät
keskittyvän perinteisintä elämänmuotoa vaaliviin väes-

töryhmiin. Muuten taas vastavuoroinen alkoholijuomien
tarjoaminen on suurinta sekä "moderneissa" ylempien
toimihenkilöiden ryhmissä että "perinteisessä" maan-

viljelijäväestössä. Tällainen vastavuoroisuus on vähäi-
sempää alempien toimihenkilöiden ja työväestön keskuu-

dessa. Kolmantena ulottuvuutena voidaan vielä mainita
se seikka, että ne väestöryhmät, joissa alkoholin kulutus
on runsainta, kustantavat yleensä itse suuremman osan

juomistaan kuin muut ryhmät.
Alkoholiin liittyvä vastavuoroisuus on sosiologisesti

erityisen mielenkiintoinen, koska siinä voidaan samanai-

kaisesti tarkastella vuosituhantista vieraarlvaraisuutta ja
modernin yhteiskunnan erityisiä yhteisyyden muotoja.
Tässä kirjoituksessa ilmiön ulottuvuudet jäävät vielä
luonnosasteelle, muttajo nämä havainnot antavat aihetta
miettiä jatkokysymyksiä. Niihin palattaneen viimeistään
seuraavan juomatapatutkimuksen yhteydessä.

Varsinainen ilmainen viina jää vastavuoroisen vaihdon
varjoon. Tulokset viittaavat siihen, että nauttijalleen
ilmainen tai edullinen viina muodostaa 10-15 prosenttia
alkoholin kokonaiskulutuksesta. Paljon puhuttu edustus-
juominen pn juomatapatietojen mukaan muutaman
prosentin ilmiö.
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Jokainen ravintolassa ruokaillut tietää, että suomalais-

ten ravintola-aterioiden hinnat ovat aivan liian korkeat'
Niinpä perheet eivät juuri käykään syömässä ravinto-
loissa, vaan työssä käyvät perheenäidit ahertavat
keittiössä iltaisin ja viikonloppuisinkin. Toisin on monissa

Keski- ja Etelä-Euroopan maissa, joissa ravintolahinnat
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ovat selvästi alhaisemmat, myös yleisen hintatason eron
huomioon ottaen..

Ravintoloiden nykyinen alkoholin hinnoittelu perustuu
ns. laatutasoon: mitä tasokkaampi ravintola on, sitä

kalliimpaan hintaan se saa alkoholijuomia myydä'
Ajatuksena lienee alun perin ollut, että tasokkaimmissa
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ruokapaikoissa alkoholin myynnistä saatu parempi
korvaus kompensoi ravintolan korkean tason aiheuttamia
suurempia käyttökustannuksia. On ehkä toivottu, että
alkoholimyynnistä saatu kate pitäisi myös ruoan hinnan
kohtuullisena. Tämäntyyppinen hinnoitteluperusta on
kuitenkin virheellinen, sillä se päinvastoin on omiaan
nostamaan hintoja: Ravintoloitsijan on rakennettava
ylelliset puitteet ja pidettävä korkeaa hintarasoa saadak-
seen alkoholijuomista suurimman mahdollisen voiton.
Alkoholin myyntihän on ravintoloitsijalle kuitenkin
merkittävin, koska ruoan osuus on pieni korkeiden
ateriahintojen takia. Viina sen sijaan on runnerusti aina
hintansa väärtti. On myös alkoholipoliittisesti arvelutta-
vaa, että ravintoloitsijan on saadakseen suuremman
voiton myytävä mahdollisimman paljon alkoholia, joskin
tätä lienee vaikea muuttaa millään järjestelmällä.

Suomalaisen ravintolakulttuurin parantamiseksi olisi
saatava pieniä, siistejä mutta ei välttämättä luxus-tason
ruokapaikkoja, joissa perheet voisivat käydä syömässä
ainakin kerran viikossa perheen talouden siitä järkky-
mättä. Aterioiden myynnin lisäys parantaisi ravintoloi-
den kannattavuutta siirtämällä asiakaskäyntejä myös
iltapäivään tai alkuiltaan. Nykyisinhän useimmat ravin-
tolat ovat lähes tyhjiä aina noin klo 20:een asti.

Ravintoloitsijat ovat jo pitkään vaarineet, että Alkon
tulisi hintapaineiden hillitsemiseksi myydä alkoholia
ravintoloille tukkuhintaan. Epäilen ravintoloiden hintata-
son alenemista, ja aterioiden hinnoissa se tuskin tulisi
näkymään. Yleensä tämäntyyppinen toimenpide merkit-
see vain suoraa tulonsiirtoa valtiolta ravintoloiden
omistajille. Aikaisempia esimerkkejä on ravintola-alalta-
kin: huviveron poistaminen ei suinkaan parantanut
elävän musiikin tilannetta, vaan ainoastaan loi paremmat
edellytykset ravintoloiden ja yökerhojen sisäänpääsymak-
sujen keräämiselle.

Ehdotan uutta järjestelmää, jonka aaulla raaintoloißijoidcn
aaatima alkoholin alhaisempi sisäänostohinta saataisiin sürret2ksi
aterioiden hintoihin. Uudessa .järjestelmässä raaintolan Alkon
tuotteista maksama tukkuhinta perustuisi raaintolan m11män

alkoholin ja rulan määrän suhteeseen. Mitä parempi
ruokapaikka on, sitä halvemmalla se saisi ostaa alkoholia
Alkolta. Tukkuhinta voisi laskea 5-10 %:n askelin aina
niin alas, kuin se on tarpeen, esimerkiksi 30-50 oÄ

halvemmaksi kuin nykyinen myyntihinta ravintoloille.
Tällöin hyvä ruokaravintola voisi myydä alkoholia
suuremmalla voitolla, ja tässä järjestelmässä ravintoloitsi-
jan kannattaisi siirtää ainakin pääosa alkoholin myyn-
nistä saadusta voitosta aterioiden hintojen alentamiseen.

Mikäli ravintoloitsija toimisi lyhytnäköisesti ja pyrkisi
maksimoimaan voittonsa myymällä alkoholia halvem-
malla kuin muut, myynti varmasti hetkellisesti lisääntyisi
asiakkaiden rynnätessä halpaa viinaa myyvään ravinto-

laan. Nyt ehdotettu järjestelmä takaisi kuitenkin sen, että
seuraavassa Alkolle jätettävässä puolivuosittaisessa (?)
myyntiraportissa alkoholin ja ruoan myynnin suhde olisi
huonontunut ja sen seurauksena ravintolan maksama
alkoholin sisäänostohinta nousisikin johonkin ylemmistä
hinnoitteluluokista.

Jos ravintoloitsija taas siirtäisi pääosan uuden hinnoit-
telujärjestelmän tuottamasta voitostaan suoraan ate-
rioiden hintoihin, lisääntyisi ruoka-asiakkaiden määrä.
Alkolle annettavan seuraavan myyntiraportin perusteella
se tietäisikin alkoholin ostohinnan halpenemista ja siten
kannattavuuden paranemista.

Nykyisellä systeemillä ravintoloitsija saa alkoholimyyn-
nistä sitä paremman voiton, mitä enemmän hän juottaa
asiakkaitaan. Ehdotetussa uudessa järjestelmässä on
sisäinen säätelyjärjestelmä, jonka avulla saavutetaan
alkoholipoliittisesti parempi lopputulos kuin nykyisessä
hinnoittelussa. Kyseessä on eräänlainen kiikkulauta:
alkoholimyynnin kasvu kyllä lisää tuottoa ravintoloitsi-
jalle, mutta alkoholin myynnin kasvaessa myös tukku-
hinta alkaa nousta. Toisaalta ravintolan kannattaa
panostaa ruoan tasoon ja hintaan, koska ruokamyynnin
kasvun seurauksena alkoholin tukkuhinta alenee ja siten
kilpailukyky paranee muihin ravintoloihin verrattuna.

Alkoholin myynnin seuranta ei tuottane vaikeuksia eikä
lisänne byrokratiaa, koska alkoholin myyntiä seurataanjo
nykyisinkin hyvin tarkasti. Kuinka sitten ruoan myynti
mitattaisiin? On selvää, että asiakkaiden maksamaa
aterian hintaa ei voida pitää perustana, koska silloin
aterioiden hintoja nostamalla ravintola pystyisi vaikutta-
maan alkoholin ostohintaan eikä toivottua hintojen laskua
saataisi aikaan. Myöskään ruoka-annosten määrää ei
voida käyttää mittayksikkönä, koska annosten koko
pienenisi voileipätasolle samalla tavoin kuin vuosia sitten
alkoholitarjoiluun liitetyn ateriapakon aikana. Ehdotan
ruoan myynnin määrän mittaamiseen käytettäväksi
ravintolan maksamaa sisäänostohintaa. Ongelmia ei
syntyne yksittäisen ravintolan kohdalla, mutta ravintola-
ketjun omistajalla lienee paremmat mahdollisuudet
pyrkiä kirjanpidollisesti jakamaan elintarvikkeiden osror
eri yksiköiden kesken.

Edellä on oletettu, että alkoholin hinta asiakkaille on
suurin piirtein sama. Luonnollisesti se voisi vaihdella
aikaisempaan tapaaß myös ravintolan tasosta riippuen,
mutta täysin ravintolan oman harkinnan pohjalta. Sen
sijaan samantasoisten ravintoloiden kesken järjestelmä
aiheuttaisi kilpailua: ruoka-asiakkaisiin panostava ravin-
tola voisi parantaa kilpailukykyään alkoholin halvemman
tukkuhinnan takia viereiseen keskiolutbaariin verrattuna.
Tämän pitäisi olla sekä alkoholipoliittisesti että myös
ravintolakulttuurin kannalta suositeltava suuntaus.

Markku Saaolainen
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