
P ä äp aino alkoholip olitükan p e ru st ei s s a j a t aa o itt e i s s a
aika yleisellä ja periaatteellisella ta-
solla. Siinä sanotaan, että verotto-
man alkoholin myyntiä pyritään ra-
joittamaan yhteistyössä muiden Poh-
joismaiden kanssa. Asia on mitä suu-
rimmassa määrin kansainvälisen yh-
teistyön kysymys, ja siitä riippuu,
miten meidän osaltamme on mah-
dollisuus edetä. On hyvin vaikea ar-
vioida, missä määrin tämän suuntai-
sia ratkaisuja tulee tapahtumaan.
Kuitenkin arvelisin, että ratkaisut
tehdään Euroopan yhdentymiskehi-
tyksen myötä.

-Jos asiaa tarkastellaan alkoholi-
poliitikan kannalta, on hyvirr r.aikea
löytää perusteita sille, miksi veroton-
ta myyntiä pitäisi suosia joissakin
yhteyksissä.

Voi myös tukea rauintoloita

Ravintolaelinkeinon edustajat
ovat esittäneet käsityksenään, että
alkoholiedustusmenojen vähennys-
kelpoisuuden rajoittaminen yritysve-
rotuksessa ja pidättäytvminen mat-
kailun edistämisestä alkoholin myyn-
tiä koskevin erityisjärjestelyin mer-
kitsevät takaiskua ravintolakulttuu-
rille, ravintoloiden sulkemista ja
työttömvyttä ja valtiolle tulojen me-
netyksiä.

- Nämä käsitykset ovat kyllä pe-
rin liioiteltuja. Komitea on periaat-
teellisella tasolla todennut, ertei mat-
kailuelinkeinoa pitäisi tukea alkoho-
lin myyntiä edistämällä. Tiukasti
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Tammikuus sa mietintönsö j ättäneen aL-

koholikomitean 2ksimielisltys perus tuu ko-

mitean jäsenenä olleen Alkon pääjlhtajan
Heikki Kosken mukaan sühen, että komite-

an tehtäaänä oLi tarkastella alkohoLifutsl-

mlstä leiselLä tasolla, osana lthteiskunta-
pllitäkkaa, eikä mennä pitkälle _yksitlis-
kohtün.

Raaintolaelinkeinon edustaj ien käsit1 k-
siä alkoholiedus tusmenoj en rerouähenny s -

kelpoisuuden raj oittamisen kielteisistä uti-
kutuksista Klski pitäii liioiteltuina.

Alkoholin mainoskieltoa on Kosken mie-

lestä s11tä jatkaa, mutta samalla pitiißi
löytää keinot erottaa mainonta asiallisesta

informaatiosta.

Y ksityiskohtaisist a e s ityhs is tä
tu s kin y hs imie li s yy tt ö

Alkoholikomitea oli esityksissään
yksimielinen. Toisaalta sen mietintö
on kirjoitettu kieli keskellä suuta: ar-
viotja esitykset ovat aika varovaisia.
Oliko varovaisuus yksimielisen mie-
tinnön hinta?

- On tietysti luonnollista, että ko-
miteassa oli erilaisia käsityksiä, ku-
ten alkoholipoliittisessa keskustelus-
sa yleensäkin on. Komitean keskus-
telusta on tehtävissä se johtopäätös,
että jos komitea olisi tehnyt vksityis-
kohtaisempia ehdotuksia, tuskin olisi
saavutettu yksimielisyyttä. Arvelisin,
että esime rkiksi olutkysymys ja eräät
muutkin asiat olisivat aiheuttaneet
erimielisyyttä, jos olisi menty pitem-
mälle yksityiskohtiin.

- Tämän komitean tausta oli kui-
tenkin toinen kuin aikaisempien vuo-
sikymmenien alkoholikomiteoiden.
Tavoitteena oli päästä päiväkohtais-
ten alkoholilainsäädännön tarkistus-
kysymysten yläpuolella olevaan tar-
kasteluun. jota eri alojen asiantunti-
joista koottu komitea voisi parhaiten
suorittaa. Tämä tausta jo tavallaan
saneli sen, mille tasolle komitean esi-

tykset tulisivat varovaisuudessaan
asettumaan.

Pyrkimys himmentää
A-oluen sädekehää

Sanoit, että komitea ei pyrkinyt
yksityiskohtaisten esitysten tekemi-
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seen, mutta joitakin esityksiä se teki,
mm. julkisessa keskustelussa keskei-
seksi nousseen esityksen A-oluen lai-
mentamisesta. Jo edellinen alkoholi-
komitea esitti vuonna l97B sekä kes-
kioluen että A-oluen laimentamista,
mutta mitään ei tapahtunut. Jos A-
olutta tämän komitean esityksen mu-
kaisesti laimennetaan, se tulee alko-
holipitoisuudeltaan aika lähelle kes-
kiolutta. Oliko komiteassa esillä koko
olutvalikoiman esitettyä perusteelli-
sempi uudistaminen?

- Olutkysyrnyksestä komiteassa
keskusteltiin aika paljon, ja esillä oli
myös uuden, II veroluokan oluen
mahdollinen lisääminen nykviseen
valikoimaan, mutta komitea katsoi,
että siihen ei ole riittäviä perusteita
eikä edellytyksiä. Kun keskiolutta ei

esitetä laimennettavaksi ja kun siis
keskiolut ja A-olut tulevat säily-
mään, se merkitsee sitä, että A-oluen
alkoholipitoisuutta voidaan alentaa
varsin vähän, ehkä 0,2-0,4 prosent-
tiyksikköä. jotta A-olut ja keskiolut
eivät menisi päällekkäin. Niin ollen
A-oluen laimentamisella ei ole kovin
suuria välittömiä vaikutuksia alko-
holin kulutukseen.

- Esityksellä pyrittiin himmentä-
mään sädekehää A-oluelta, joka kan-
sainvälisesti ottaen on verrattain
vahvaa ja jonka osuus kulutuksesta
on hyvin suuri. Aiateltiin, että näin
voitaisiin saada aikaan siirtymää
olutryh män sisällä miedomman tuot-
teen suuntaan ja sitä kautta voitai-
siin välillisesti vaikuttaa aikaa mvö-
ten myös kulutukseen.

Kans ainoälis en yhteisty ön ky symy s

Toinen julkista keskustelua ai-
heuttanut asia on verottoman alko-
holin myynnistä luopuminen mm.
Ruotsin-laivoissa ja ulkomaan lento-
liikenteessä. Kumpi painaa mielestä-
si enemmän, turistialkoholista luo-
pumisen alkoholipoliittinen merkitys
vai sen yleisessä mielipiteessä aiheut-
tama ilmeisen kielteinen reaktio, ei-
hän turistialkoholi ole enää vain har-
vojen etuoikeus. vaan se on myös ns.

tavallisen kansan saatavilla?

- Tämäkin esitys on mietinnössä



käytäntöön vietynäkään tämä ei ai-
heuttaisi mitään ylivoimaisia vai-
keuksia ravintoloille. Sen sijaan sillä,
että edustusmenojen verovähennys-
kelpoisuus kauttaaltaan poistettai-
siin, olisi varmasti merkitystä ravin-
toloiden kannattavuuden osalta.

- Olen joskus aikaisemminkin
esittänyt näkemyksenäni, että ensim-
mäisessä vaiheessa edustusmenojen
verovähennyskelpoisuus voisi pois-
tua Alkon myymälöistä hankitun al-
koholin osalta, sen alkoholin, joka
hankitaan käytettäväksi yritysten
omissa koulutus- tai edustustiloissa.

Jos näin tapahtuisi ja samanaikaises-
ti ei puututtaisi ravintoloissa tapah-
tuvan edustamisen verovähennyskel-
poisuuteen, tämä päinvastoin tukisi
ravintoloita.

Ero mainonnan ja asiatiedon aölille

Komitea lähtee siitä, että alkoho-
lin mainoskieltoa jatkettaisiin. Tie-
dämme, että kieltoa rikotaan tahat-
tomasti tai kierretään tietoisesti. Ra-
jatapauksia ovat joidenkin lehtien
viiniklubit. Tietoista mainoskiellon
kiertämistä sen sijaan on I-pilsnerin

mainostaminen televisiossa ja lehdis-
sä. Keskusteltiinko tästä komiteassa
ja harkittiinko joitakin sellaisia toi-
mia, joilla mainoskiellon kiertämi-
seen voitaisiin puuttua?

- Asiasta ei keskusteltu paljo-
akaan siitä syystä, että alkoholin
mainoskieltoa ja mainonnan sään-
nöksiä käsittelevän sosiaali- ja ter-
veysministeriön asettaman työryh-
män pitäisi keväällä saada mietin-
tönsä valmiiksi. Komitean kannanot-
to on yleinen ja rakentuu sille ajatte-
lulle, että kun pyritään alkoholin ku-
lutuksen hillitsemiseen, siihen sopii
erittäin huonosti alkoholin vapaa
mainostaminen. Yksityiskohtaiset
ratkaisuehdotukset tulevat mainos-
työryhmästä.

Miten itse kommentoisit pilsnerin
mainontaa?

- Kyllä siinä on kyseessä aivan
selvä mainontasäännösten kiertämi-
nen,ja siihen pitäisi löytääjokin rat-
kaisu. Olen henkilökohtaisrsti sa-
moin perustein kuin komiteakin sillä
kannalla, että alkoholin mainontaa ei
meillä tulisi sallia. Mutta olen samal-
la sitä mieltä, että pitäisi yrittää löy-
tää sellaiset pelisäännöt,.joiden avul-

la alkoholin mainonta ja asiallinen
informaatio voidaan erottaa toisis-
taan. Tässä suhteessa tämä oluen
mainonta ei ole kovin rohkaiseva esi-
merkki.

T utkimuks e lla s uuri p aino

Joissakin kommenteissa on asetet-
tu kyseenalaiseksi komitean mietin-
töön sisältyvä ajatus suomalaisten
humalahakuisesta alkoholin käytös-
tä. Lähtikö komitea tässä väärästä
olettamuksesta?

- Tältä osin komitea perusti mir-
tintönsä olemassa olevaan alkoholi-
tutkimukseen ja sen tuloksiin. Niissä
on tullut vahvasti esille se, että suo-
malaisessa alkoholin käytössä huma-
lahakuisuudella on aikamoinen
osuus. Kaiketi näissä tutkijoidenkin
käsityseroissa on pitkälti kysymys sii-
tä, että keskiarvoluvut kertovat niin
vähän, jolloin kysymys on siitä, mis-
sä määrin mitäkin asioita painote-
taan. Mutta komitean mietinnössä
kyllä, niin kuin komitean kokoonpa-
nostakin voi päätellä, tutkimuksella
oli aikamoinen painoarvo.

Jorma Hentilä

EY -yhteistyö ei e steenä its enäiselle alkoholipolitiökalle
me vuoden aikana ovat neuvottelut
laajentuneet myös kysymyksiin, jot-
ka koskevat palveluiden ja kaupan
vapauttamista, pääomaliikkeitä ja
laajasti ottaen ihmisten liikkumisen
helpottamista yli rajojen.

Osallistuminen yhdentymiseen

.iohtaa siihen, että .ioudutaan muut-
tamaan kansallista lainsäädäntöä ja
alemman tason säädöksiä. Kuinka
pitkällä tähtäimellä näitä kysymyk-
siä on mietitty? Onko mukana ollut
myös hyvinvointivaltion näkökulma
ja onko sosiaalipoliittisia kysymyksiä
käsitelty? Nehän ovat olennaisia aja-
tellen työvoiman liikkuvuutta.

- Nämä näkökohdat eivät ole
varsinaisesti vielä tulleet ajankohtai-
siksi tässä työssä. Sosiaali-ja terveys-
ministeriö on mukana valmistele-
massa näitä kysymyksiä. Peruslähtö-
kohtana on kuitenkin se, että olemi-
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[Jseimmissa Euroopan maissa pohdis-

kellaan, mitä seurauksia EY:n sisäisestä

Thdentymisestä on alkoholipolitiikalle.
M1ös Pohjoismaissa asiasta on keskusteltu

lähtien siitä, että Pohjoismaat fu'trkittät
kehittämiiän taloudellista )hteisuötä Eu-

rolpan )hteisöi en kanssa. Keskustelij asta

räppuen yhdentlmisen ilko pelätään tai

toiuotaan aiheuttattan suuria muutoksia

P ohj oismaiden alko holij ärj es te lmään.

Mutta missä hengessä neuaotteluja

EY:n kanssa kä2driän? Mitä ajatteleaat

alklhllipolitäkkamme tuleaaisuudesta ne,

j o tka is tuu at neuaottelup ö7 däs s ä?

Saadaksemme tästä kuaan olemme haas-

tatelleet apulaisosastopäällikkö Antti Sa-

tulia ulkoasiainminis teriön kaupp apolütti-

selta osastolta. Hän on mukana aalmistele-

mas sa asioita Suomen EFTA/ E C -seuran-

tatoimikunnalle.

K aupp ap o lättin e n n ök ö kulm a
hallitsera

Mikä näkökulma on valmistelu-
työssä tällä hetkellä hallitseva? Onko
se kauppapoliittinen, laajemmin
elinkeinopoliittinen, työllisyyspoliit-
tinen vai jokin muu?

- Työn lähtökohta on ollut voi-
makkaasti kauppapoliittinen. Ne ky-
symykset, jotka ovat tulleet esille,
ovat suurimmaksi osaksi liittyneet
vapaakaupan täydellistämiseen. Vii-




