
tekijöistä, joilla pitkäaikainen alko-
holinkäyttö johtaa alkoholitolerans-
siin eli lisääntyneeseen alkoholinsie-
toon. J. C. Crabbe USA:sta ju D.J.
Nutt Englannista taas käsittclivät
alkoholiriippuvuuden ja alkoholin
vieroitusoireiden syntymekanismej a.

Varsinkin Nuttin luennossa tuli sel-
västi esiin tarve kiinnittää huomiota
aktiiviseen alkoholin vieroitusoirei-
den hoitoon, koska toistuvat hoita-
mattomat vieroituksel saattavat si-
nänsä johtaa aivosolujen tuhoon.

N. E. Nolby Kanadasta esitteli
uusia mielenkiintoisia tekniikoita,
joilla voidaan tutkia aivojen toimin-
taa ja aineenvaihduntaa humalan ja
vieroitusoireiden aikana. NäiUä tek-
niikoilla saattaa olla merkitystä alko-
holinkäytön aiheuttamien aivovauri-
oiden varhaistoteamisessa ja palau-
tumisen seurannassa. Myös yhdys-
valtalainen M. J. Eckardt kertoi
uudesta ns. positroniemissiotomo-
grafiasta, jolla saadaan lietoja mm,
aivojen glukoosinkäytöstä. Myös
täIlä tekniikalla voidaan paljastaa
aivovaurioita, jotka eivät muilla
tekniikoilla näy.

Matti Hillbom Helsingistä esitteli
tutkimustuloksiaan alkoholinkäytön
ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteyk-
sistä. Yllättävän usein joko aivoveri-
suonen tukos tai aivoverenvuoto on
halvaukseen johtavan aivovaurion

syynä nuorilla ihmisillä. Aivoveren-
vuodon ainakin yhtenä syynä lienee
alkoholin aiheuttama verenpaineen
nousu. Alkoholi edistää myös veren
hyytymistä ja voi näin johtaa aivove-
risuonen tukokseen. Usein oireet
puhkeavat vasta runsasta alkoholin-
käyttöä seuraavana päivänä.

Norjalainen A. Torvik kertoi, min-
kälaisia muutoksia patologi löytää
alkoholistin aivoista. Loukkaantumi-
sista on seurauksena aivoruhjeita ja
aivosurkastumia, ja erityisesti eräissä
solukerroksissa ne ovat tavallisia. .f.
West USA:sta esitteli mielenkiintoi-
sia tutkimustuloksia siitä, miten
alkoholi eräässä raskauden vaiheessa
vaikuttaa aivojen kehitykseen. Tämä
selittää varmasti osittain sen, miksi
alkoholistiäitien lapset ovat usein
pienipäisiä ja vajaamielisiä. Hänen
tulostensa mukaan raskauden aikana
ei ole missään vaiheessa turvallista
nauttia alkoholia ainakaan suurina
määrinä.

Antti Hervonen Tampereelta ker-
toi alkoholista ja vanhenemisesta.
Alkon "juopoilla" rotilla pitkä, yli
vuoden kestänyt, vapaa alkoholin-
käyttö ei aiheuttanut mainittavia
muutoksia aivoissa tai käyttäytymi-
sessä eikä rottien elinikä lyhentynyt
alkoholin juottamisen vuoksi.

Z. Amit Kanadasta luennoi niistä
mekanismeista, jotka voivat johtaa

vlenmääräiseen alkoholinkäyttöön,
ja David Sinclair Alkosta kertoi
lääkkeistä, jotka voivat vähentää
ainakin eläinten alkoholinkäyttöä.
Eläinkokeissa on todella saatu lupaa-
via tuloksia, ja jotkut lääkkeet ovat
tulossa jo ihmiskokeisiin.

L. A. Pohorecky USA:sta kertoi
alkoholista ja stressistä. Vaikka alko-
holia nautitaan usein rentotumistar-
koituksessa, elimistö kokee sen stres-
siksi, mikä näkyy mm. pulssin
kiihtymisenä ja verenpaineen nou-
suna. I. P. Anokhina Neuvostoliitosta
esitteli tutkimustuloksia, joiden mu-
kaan rottaemolle raskauden aikana
annettu alkoholi sai aikaan sen, että
poikasetkin alkoivat vapaaehtoisesti
juoda alkoholia. Runsas alkoholial-
tistus saattaisi hänen tutkimustensa
mukaan johtaa jopa pysyviin perintö-
tekijöiden muutoksiin, jotka voisivat
sitten siirtyä seuraavalle sukupol-
velle .

Lopuksi M. Mattila Helsingistä
kertoi eri lääkkeiden .ja alkoholin
yhteisvaiku tuksista.

Suurin osa symposion esitelmistä
tullaan vuoden 1990 aikana julkaise-
maan suomalaisessa Annals of Medi-
cine -lehdessä. joten symposiossa
esitetyt tärkeät, uudet tiedot tulevat
laajemmaltikin asiantuntijoiden
käyttöön.

Reino Ylikahri - Esa Korpi

Tietoj a üuoden 19 89 anniskelutoiminnasta
tukset, mutta kunnilla on sielläkin
veto-oikeus. Myöntämisperiaatteet
vaihtelevat kunnittain ja lääneittäin
elinkeinoelämän suosimisesta rait-
tiuspolitiikkaan. Ravintoloitsijat va-
Iittavat joutuvansa eriarvoiseen ase-

maan sijaintikuntansa perusteella.
Alkoholiliikenne on vilkasta kuivan ja
kostean kunnan rajalla. Suomessa
anniskeluoikeuksien myöntämisperi-
aatteet ovat valtakunnallisetja perus-
tuvat pelkästään alkoholipoliittisiin
lähtökohtiin.

Yleensä luvanmyöntäj äviranomai-
nen valvoo poliisin ohella anniskelua.

Jos luvat on myönnetty määräajaksi,
arvioidaan ravintolan toiminta lupaa
uudelleen myönnettäessä. Tämä luo
epävarmuutta yri tystoimintaan.

Myös eri maiden anniskelumää-
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hansainoälisyydestä

Anniskeluun Iiirtyvät alkoholihal-
lintojärjestelmät ovat kansainväli-
sesti hlwin samankaltaisia. Suurim-
mat erot eri maiden välillä ovat
alkoholij uomien vähittäismyynnissä
ja valmistuksessa.

Kaikissa monopolivaltioissa sekä

osassa vapaita alkoholijärjestelmiä
anniskelu edellyttää lupaa. Anniske-
lulupa voidaan maasta riippuen
myöntää määräajaksi tai toistaiseksi
kuten Suomessa. Lupien määrä saat-
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taa olla sidottu väestökiintiöihin.
Lupaprosessi voi olla myös hyvin
monimutkainen. Esimerkiksi Yhdys-
valloissa vapaan alkoholijärjestel-
män osavaltioissa lupa on maksulli-
nen ja se myönnetään vain vuodeksi
kerrallaan. Monissa osavaltioissa on
monimutkaiset määräykset kansan-
äänestyksistä. Jokainen lupahake-
mus tulee julkistaa kaksi kertaa ja
niistä tulee joka vuosi järjestää
julkinen kuulustelu, jossa väestö voi
esittää mielipiteitään.

Norjassa kunnat myöntävät an-
niskeluluvat ja Ruotsissa lääninhalli-



räykset ovat hyvin samankaltaisia.
Esimerkiksi lähes kaikissa maissa on
nuorille ja päihtyneille anniskelu
kielletty. Ikärajat vain vaihtelevat.
Meillä ravintoloiden aukiolomää-
räykset ovat lievemmät kuin muissa
monopolimaissa.

Pohjoismaiden ulkopuolella, esi-
merkiksi Yhdysvalloissa, ei alkoholi-
lainsäädännölle ja hallintoprosessille
yleensä ole monopolijärjestelmissä
asetettu alkoholipoliittisia tavoit-
teita, vaan niiden lähtökohtana ovat
lähinnä järjestelmän täydellisyyden
takaaminen ja j ärj estyksenpitoon liit-
tyvä valvonta.

Suomessa anniskelun hallintokäy-
täntöä on kehitetty ja kevennetty.
Ravintola-alan kritiikki ei enää koh-
distu itse hallintojärjestelmään, vaan
monopolin peruskysymyksiin. Esi-
merkiksi kaikesta ravintoloita koske-
vasta tiedonkeruusta on sovittu ra-
vintola-alan kattojärjestön Hotelli- ja
ravintolaneuvoston kanssa. Yhteen-
vetotiedot luovutetaan ravintola-alan
yrittäjä- ja työnantajapuolen sekä
työntekijäpuolen järjestöjen käyt-
töön.

Myös anniskelumääräyksiä on ke-
vennetty niin, että asiakkaiden kri-
tiikki tällä hetkellä kohdistuu ravin-
toloiden omiin asiakkaita koskeviin
määräyksiin. Alkoholilain perus-
teella annetut määräykset ja niiden
tavoitteet ymmärretään ja hyväksy-
tään.

EY:n vaikutuksia on Alkossa py-
ritty ennakoimaan esittämällä muu-
toksia alkoholiveroprosentteihin ja
laajentamalla ulkomaisten oluiden
valikoimaa. Lisäksi vuoden 1990

alussa yhtenäistettiin anniskelussa
ulkomaisten ja kotimaisten juomien
hinnoittelu. Edellä esitetyn perus-
teella voi todeta, että EY ei aiheuta
muutospaineita itse anniskelun hal-
lintojärje stelmään.

Anni s ke luhinno itt e lun
hehittämisestä

Voimakkaimmin on viime vuosina
kehittynyt anniskeluhinnoittelujär-
jestelmä. Sitä on kehitetty entistä
paremmin vastaamaan elinkeinon
muuttuvia tarpeita. Lainsäädännön
perusteella anniskelu tapahtuu Alkon
lukuun ja sen luvalla, eli Alko on
luovuttanut osan monopolioikeuksis-
taan ravintoloille. Monet ravintolat

Erityishintaryhmä
Yleishintaryhmä

Yhteensä

Muutos vuoden alusta

94
1 902

1 996

+ 150

+B
+ 157

+ 165

Taulukko 1. Anniskeluoikeudet oikeusluokittain ja hintaryhmittäin 31. 12. 1989

A muutos
vuoden
alusta

B yht.

404

404

+15

94
2 306

2 400

+ 165

ovat edelleen alueensa tai toiminta-
ajatuksensa puolesta monopoliase-
massa. Tä11ä hetkellä ravintoloista
75 o/o käyttää maksimihintoia. Vir-
voitusjuomista, joissa kattona on
keskioluen hinta, peritään käytän-
nössä jopa 5-lO-kertaisia hintoja
ostohintoihin verrattuna,

Ravintolaelinkeino on vaatinut
hinnoittelun vapauttamista. Vapaut-
tamisella olisi pelkästään hintoja
nostava vaikutus, koska hintakilpailu
ravintola-alalla ei toimi. Kyse on
myös kuluttajan suojelemisesta.

Suomessa anniskelun osuus alko-
holijuomien kokonaiskulutuksesta on
vajaa neljännes ja selvästi Pohjois-
maiden suurin, samalla kun alkoholi-
juomien hintataso ravintoloissa on
Pohjoismaiden matalin. Enimmäis-
hintojen huomattavat korotukset oh-
jaisivat alkoholijuomien kulutusta
anniskelusta vähittäismyyntiin ja
johtaisivat ehkä myös laittomaan
kulutukseen sekä antaisivat monopo-
litilanteissa toimiville ravintoloille
mahdollisuuden kerätä kohtuuttomia
voittoja.

Suomen järjestelmän uskotta-
vuutta ja toimivuutta kuvaa se, että
meillä tilastoimattoman kulutuksen
osuus kokonaiskulutuksesta on tutki-
musten mukaan Pohjoismaiden pie-
nin.

Annisheluoikeuksien my önt öminen

Anniskeluoikeuksia myönnettiin
hallintoneuvoston vuosiksi 1989-
1991 vahvistamien yleisperiaatteiden
mukaisesti. Vuoden 1989 uusien
oikeuksien määrä vahvistettiin noin
I70:ksi, eli anniskeluoikeuksia päätet-
tiin myöntää vähemmän kuin edellis-
vuonna, jolloin kattona oli 200
ravintolan lisäys. Rajoitettiin oikeuk-

sien myöntämistä sellaisille ravinto-
loille,.ioissa anniskelun voitiin olettaa
muodostuvan liikevaihdon kannalta
määrääväksi. IJusien oikeuksien an-
taminen painotettiin toisaalta ruoka-
ja matkailuravintoloihin ja toisaalta
anniskelun kannalta vähämerkityksi-
siin erikoisanniskelupaikkoihin. An-
niskeluoikeuksia myönnettäessä kiin-
nitettiin erityistä huomiota perustet-
tavien ravintoloiden sijaintiin ja
siihen. miten niiden toiminta-ajatus
tyydyttää väestön tarpeet.

Hallintoneuvosto käsitteli kaikki-
aan 306 anniskeluoikeushakemusta.
Uusia oikeuksia myönnettiin 166 ja
ennakkopäätöksiä anniskeluoikeuk-
sien myöntämisestä hankkeen val-
mistuttua tehtiin 26. Uusista oikeuk-
sista oli A-oikeuksia 70 ja B-oikeuksia
96. Hakemuksia hylättiin ll4. Hie-
man yli puolessa tapauksista oli
hylkäämisen perusteena se, että ky-
seessä oli vaatimaton ruokapaikka.
Toisaalta vajaa 70 ravintolaa sai
anniskeluoikeudet sillä perusteella,
että kyseessä oli hyvä ruokapaikka.

Kertomusvuonna aloitti toimin-
tansa 175 ravintolaaja 10 anniskelu-
sopimusta purettiin ravintolan lopet-
tamisen vuoksi. Nettolisäykseksi jäi
165 anniskeluoikeutta. Lisäksi 77:n jo
toimivan ravintolan anniskeluoi-
keuksien laajuutta tai hintaryhmää
muutettiin paremmin vastaamaan
ravintolan toiminta-ajatusta ja palve-
lutasoa.

Kotimaassa kulkevista matkus-
taja-aluksista yhteensä 48:ssa annis-
keltiin alkoholiiuomia; A-oikeuksia
oli 37 ja B-oikeuksia 11. Junien
ravintolavaunuissa anniskeli Liiken-
neravintolat Oy mietoja alkoholijuo-
mia.

Eniten lisääntyivät A-oikeuksien ja
yleishintaryhmän ravintoloiden mää-
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Taulukko 2. Anniskeluravintolat tyypeittäin ja hintaryhmittäin 3l' 12. 1989

luku-
määrä

muutos
vuoden
alusta

keskim.
asiakas-

paikkoja/
ravintola

hintaryhmät muutos 80/89

lkmerityis yleis o//o

Kaupunki- ja kokoushotellit
Lomahotellit
Taajamahotellit

A-ruokaravintolat
B-ruokaravintolat

Viihderavintolat

Olutravintolat
Kortteli- ja kantapaikat

Tyypittämättömät

Yhteensä

t43
141

142
435

_42
+7+

+875 +57

86
165
oao

+10
-r zJ
+7

3B

158

227

+34
+75
+57

48627

244
269

7

+
+
+

65
oa

31

-23
+20

475
301

134
76

260

216

11

IB

3

457
301

+48
+18

-T JOJ

+245

-36

+324
+438

283 +

+
+

5

+28

280

268

-12

r42
435

1

25

275

2 400 + 165

7 +105 + 62

200 94 2 306

Taulukko 3. Anniskelusopimukset omistajaryhmittäin 31. I2. t989 ja omistajaryhmien 7o-osuudet anniskelusopimuksista,

asiakaspaikoista ja myynnistä vuonna l9B9

lukumäärä muutos vuoden osuusprosentit
alusta anniskelu- asiakas-

sopimuksista paikoista
ravintola-
myynnistä

Yksityiset
Osuustoiminnalliset
Yhdistykset, kerhot, kuntapohjaiset
Valtio

Arctia Oy
Kantaravintolat Oy
Liikenneravintolat Oy

Yhteensä

+122
+29
+t2
!O

65,6

20,1
qo

4,4

55,0
23,9
13,5

7,6

47,5
32,2

9,3
11,0

5l
45
13

1,5

1,9

0,5

J'l
o0
0,6

5,4
3,4
1,0

| 574
483

237

106

2 400

+2

+ 165 100,0 100,0 100,0

rät (taulukko l). Myöntämisperiaat-
teiden mukaisesti lisääntyi ravintola-
tyypeittäin eniten ruokaravintoloi-
den määrä, 66 sopimuksella. Myös
hotellien määrä lisääntyi 40:llä. Vuo-
desta 1980 Iähtien on ruokaravinto-
loiden lukumäärä lisääntynyt 608:lla
ja hotellien määrä 166 sopimuksella
(taulukko 2).

Taulukossa 3 on käsitelty anniske-
luoikeuksien jakaantumista omistaja-

ryhmittäin. Nykyiset myöntämisperi-
aatteet muotoutuivat 1970-luvun lop-
pupuolella. Vuodesta 1976 on yksi-
tyisten omistamien ravintoloiden
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osuus kasvanü 45o/o'.sta 66 %:iin.
Tarkastelujaksona ravintoloiden ko-
konaismäärän lisäys oli 904 ja yksi-
tyisten omistamien ravintoloiden li-
säys 906. Osuustoiminta on menet-
tänyt osuuttaan 13 prosenttiyksikköä,
ja valtion osuus on enää 4o/o.

Asiakaspaikoilla mitattuna 55 "/" ra-
vintoloiden asiakaspaikoista on yksi-
tyisten omistuksessa. Anniskelura-
vintoloiden myynnistä yksityisten
osuus on noussut 39 o/o:sta 48 oh:ärr.

Yksityisten ravintoloiden lisäys on
painottunut pieniinja usein perheyri-
tyksinä toimiviin ruokaravintoloihin.
Anniskeluhotellien huonekapasitee-

tista yksityiset omistavat 48 7o.

Ravintoloiden konkurssit ovat har-
vinaisia. Esimerkiksi vuonna 1989

vain 19 ravintolaa teki konkurssin.
Tämä on kuitenkin vain osatotuus,
sillä viime vuonna 2BB ravintolaa eli
yli kymmenesosa kaikista ravinto-
loista vaihtoi omistajaa.

Kertomusvuoden lopussa oli voi-
massa 2 873 keskioluen anniskelulu-
paa eli l7l lupaa enemmän kuin
vuotta aikaisemmin.

Annishclukulutat

Alkoholijuomien kokonaiskulutus
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Taulukko 4. Alkoholilain alaisen anniskelukulutuksen määrä, rakenne ja osuus kokonaiskulutuksesta vuonna 1g8g, 100
7o:n alkoholina

tuh.
litraa

muutos
o//o

osuus-7o
anniskelu-

kulutuksesta

osuus-7o
juomaryhmän

kokonais-
kulutuksesta

Viinat
Muut väkevät juomat
Väkevät vhteensä

Väkevät viinit
Miedot viinit
Viinit yhteensä

Long drink -juomat

Vahva olut
Keskiolut
Maliasjuomat yhteensä

Miedot vhteensä

Kaikki yhteensä

+ 3,1
+54,b
+ 4,0

59,7
1,6

61,3

I 349
694

2 043

18,1
q?

27,3

14,0

14,8
14,3

_ q1

+20,0
+17,5

0,5
4,9
5,4

3,0
14,1

t0,4

+
9
9

+
+
+

4,
,
3,

39
364
403

444

4 462
119

4 58t

5 428

7 472

+ 4,8

+ 4,6

+ 3,1 5,9

72,6

100,0

36,0

56,9
1,2

2s,3

23,3

19,9

Keskiolutlain alainen anniskelukulutus 100 7o:n alkoholina oli 1 514 tuh. litraa, eli kulutus kasvoi 6,0 7o

kasvoi viime vuonna 4,5o/o. Jakelu-
teittäin se lakautui seuraavasti:- osuus koko- kasvu

naiskulu- 19Bg

tuksesta, 7o Yo

tehtiin ravintoloille suhteellisesti
edullisemmaksi. A-olut on ravinto-
loissa volyymiltaan suurin tuote, ja
sen kulutus on ollut 1980-luvulla
voimakkaassa kasvussa. A-oluen
osuus ravintoloiden kulutuksesta on
100 7o:n alkoholina laskettuna 60 7o.
Kaikesta A-oluesta 57 7o kulutetaan
ravintoloissa. Keski-Euroopan olut-
maissa valtaolut on yleensä keski-
oluen vahvuista. Toimenpiteiden an-
siosta keskioluen kulutus nousi ravin-
toloissa viime vuonna 55 o/o, mutta
sen osuus ravintola-anniskelusta on
edelleen vain 1,6 o/o.

Myöntämispolitiikan tavoitteet
käyvät hyvin ilmi taulukosta 5.
Ruokaravintoloiden osuus kokonais-
kulutuksesta oli viime vuonna 13 7o,
kun niiden osuus asiakaspaikoista oli
19 7o. Vastaavasti viihderavintoloi-
den, olutravintoloiden ja kortteli- ja
kantapaikkojen osuus kokonaiskulu-
tuksesta oli 57 o/o ja osuus anniskelu-
paikoista vain 33 o/", eli asiakas-
paikan "kosteus" on aivan eri luok-
kaa kuin ruokaravintoloissa.

Ravintolamyynnin 20 eniten myy-
tyä alkoholijuomaa (pl. mallasjuo-
mat) olivat seuraavat:

l. Gin Long Drink
2. Koskenkorva
3. Dry Vodka
4. Karahvivalkoviini
5. Golden Cap Siideri
6. Silver Dry Gin
7. Whisky &&&
B. Karahvipunaviini
9. Cognac Monopol

10. Bacardi
11. Liebfraumilch
12. Vin Blanc Touraine
13. Elysde N:o I
14. Prins Oliver
15. Ron Cabana
16. Caf6
17. Gin
18. Finlandia Vodka
19. Campari
20. Cötes du Rhöne

litraa

Alkon myymälät 53
keskioluen
vähittäis-
myyntipaikat 23
ravintolat 20
kahvilat 4

+
+
+

12,0

4,6
6,0

+ 1,4

B 065 530
2 057 809

720 384
682 951

651 609
324 479
317 398
316 909
228 4t1
157 584
135 s00
10s 3lr
93 557
75 820
75 325
69 933
69 362
68 BB2

67 614

59 053

Sekä vähittäismyynnissä että an-
niskelussa lisääntyi eniten mietoien
viinien ja keskioluen kulutus (tau-
lukko 4). Tosin kummankin prosen-
tuaalinen osuus koko anniskelukulu-
tuksesta on vielä vähäinen. Anniske-
lukulutus on miedontunut koko l9B0-
luvun. Tosin se on ollut mietoa
ennenkin; mietojen osuus kokonais-
kulutuksesta oli viime vuonna
72,4%. Väkevien juomien osuus
kulutuksesta on laskenut kymme-
nessä vuodessa vajaa 10 %-yksikköä.

Vuoden l9B9 alussa anniskeluhin-
noittelua kehitettiin siten, että A-
oluen ja keskioluen hintasuhteita
muuttamalla keskioluen anniskelu

Koko alkoholilain alaisesta annis-
kelukulutuksesta 20 eniten myytyä
lajia edustavat B4:äti 7o. Kymmenen
ensimmäistäjuomaa ovat samat kuin
ennen, mutta karahvipunaviini on
pudonnut 5. sijalta B:nneksi.
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Taulukko 5. Anniskelukulutus 100 7o:n alkoholina asiakaspaikkaa kohti sekä kulutuksen juomaryhmittäinen jakauma
ravintolatyypeittäin vuonna l989

kulutus/
asiakas-
paikka
litraa

muutos
89/BB

tvyprn
o/o-osuus

kokonais-
kulutuk-

SCSTA

tyyprn
oÄ-osuus

asiakas-
paikoista

o//o

kulutuksen o/o -jakatma
juomaryhmittäin

väkevät viinit mallas- ja
juomat long drink

-juomat

Kaupunki- ja kokous-
hotellit
Lomahotellit
Taaiamahotellit

A-ruokaravintolat
B-ruokaravintolat

Viihde ravintolat

Olutravintolat
Kortteli- ja kantapaikat

Tyypittämättömät

Yhteensä

t2
9

t4

JI
46
5t

15

7

t5

r3

+l
+1

-4
-5
+5

-9
-6
_B

-.1

t0
4

13

ll
,

2r

10

26

J

100

t4
5

t6

4
13

l3

100

21

32

6B

91

11

6

4

11
o

.)

3

3

l0

52
48
59

20

ö

5

5l
31

65

82
74

60

67

15

23

16

30

27 5

Taulukko 6. Anniskeluravintolamyynti tarioilupalkkioineen vuonna 1989

yhteensä
Mmk

muutos muutos
myynti/

asiakaspaikka
mk

muutos
myynti m1rynti/

ravintola
I 000 mk "/o%%

Kaupunki- ja kokoushotellit
Lomahotellit
Taajamahotellit

A-ruokaravintolat
B-ruokaravintolat

Viihderavintolat

Olutravintolat
Kortteli- ja kantapaikat

Tyypittämättömät

Keskimäärin

1 741
530

I 816

749
2 080

563

11 326

+11,7
+ 15,0

+12,9

+ 13,6
+ 4,7

+ 4,2

+ 13,8

+ 15,1

+31,2

+ 12,1

| 7t2
669

r 466

19 903
4 128
6 158

+ 0,0
+ 0,8
+ 9,6

3 672
1754

6 44r

5 309
4 78r

t 723

4 719

+ 2,3

+ 13,0
+ 8,7

+L8,7

+ 4,4

32 092
16 560
23 036

27 064
22 Brr

24 538

36 804
33 855

7 903

23 633

+ 2,6

- 0,2
+ 8,3

- 0,3

- 1,4

+ 5,8

+ 10,5

+ 6,2

+ 7,2

+ 3,9

+ 1,6

- 1,9

Anniskeluratint olaiden myynti

Ravintoloiden kokonaismyynti
nousi kertomusvuonna 12,1 oh (tav
lukko 6). Tyypitetyistä ravintoloista
eniten nousi myynti kortteli- ja

Alkoholipolitiikka 55 (1990):2

kantapaikoissa sekä lomahotelleissa.
Ruokaravintoloiden asiakaspaikkaa
kohden laskettua myyntiä vähensi
kapasiteetin lisäys. Samasta syystä
myös lomahotellien myynnin muutos
oli miinusmerkkinen. Anniskelu-
myynti nousi 12,8 7o sekä ruoan ja

muiden tuotteiden myynti ll,3 o/o.

Vuoden vaihteessa kaikki hotellit,
joilla on alkoholilain alaiset anniske-
luoikeudet, saivat mahdollisuuden
myydä hotellihuoneiden minibaa-
reista myös alkoholijuomia.
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Taulukko 7. Valvontatoimenpiteet alkoholilain ja keskiolutlain alaisissa annis-
kelupaikoissa 1988 ja 1989

Hovimestarit
Tarjoilijat ja tarjoilijaharjoittelijat
Vahtimestarit
Baari mestarit ja kassanhoitajat
Keittiöhenkilökunta
Soittajat ym. esiintyjät
Muu henkilökunta
Ravintolahenkilökunta yhteensä

Majoitushenkilökunta

.|ohtajat
Konttorihenkilökunta

- 6,8
+ 0,8

- 1,8

+ 6,9
+ 0,1

-lt3
+37

- 8,5

- /,3
+ 4,4

nat 6a/o, joten myynnin määrän
kasvuksi jää noin 6 %.

Asiakaspaikka- j a huonekapasitee-
tin lisäyksen vuoksi käyttöasteissa ei
viime vuonna tapahtunut mainitta-
via muutoksia.

Anniskelun aalaonta

Alkon ja kunnallisten alkoholitar-
kastajien suori ttama valvonta painot-
tuu salitarkastuksiin sekä ravintola-
henkilökunnan koulutukseen ja neu-
vontaan. Henkilökunnan koulutuk-
sessa on korostettu ravintolan oman
valvonnan merkitystä. Poliisin to-
teuttama anniskeluravintoloiden val-
vonta on lähinnä yleisen järjestyksen
ja turvallisuuden ylläpitämiseen liit-
tyvää.

Valvontatoimenpiteiden määrä li-
sääntyi viime vuonna sekä alkoholi-
lain että keskiolutlain alaisissa annis-
kelupaikoissa (taulukko 7). Toimen-
piteisiin johtaneista epäkohdista ha-
vaittiin alkoholilain alaisissa anniske-
lupaikoissa 37 poliisin, 38 Alkon ja 20
kunnallisen alkoholitarkastajan suo-
rittamissa tarkastuksissa. Loput 41

toimenpidettä aiheutuivat usean val-
vontaviranomaisen havainnoista.
Yleisimmät epäkohdat olivat päihty-
neiden oleskelun salliminen sekä
heille anniskelu.

Keskiolutlain alaisissa anniskelu-
paikoissa puolestaan epäkohdista ha-
vaitsi 49 poliisi, 14 kunnallinen
tarkastajaja 6 Alkon edustaja. Loput
aiheutuivat usean valvontaviran-
omaisen havainnoista. Keskiolutlain
alaisessa anniskelussa pääasialliset
valvojat ovat poliisi ja kunnallinen
alkoholitarkastaja. Yleisimmät toi-
menpiteisiin johtaneet epäkohdat oli-
vat samat kuin alkoholilain alaisessa
anniskelussa, eli päihtyneiden oles-
kelu ja heille anniskelu.

R avi.nt olahenkil ökunt a

Ravintolahenkilökunnan rr.ddran
kehitys viime vuonna käy ilmi taulu-
kosta B. Silmäänpistävää on vakinai-
sen henkilökunnan vähentyminen ja
osa-aikahenkilöstön kasvu. Syynä
tähän saattaa olla useissa kaupun-
geissa vallitseva ravintola-alan työ-
voimapula.

Juhani Hakala

Alkol:n alaiset
19BB r9B9

Olutl:n alaiset
19BB l9B9

Lopulliset peruutukset
Määräaikaiset anniskelukiellot
Varoitukset
Kirjeet
Ylihinnan takaisinperintä

Yhteensä 93

7

5+
65
10

136

2

36
55

7

100

25
3B

15

I
30
48
t4

10

Taulukko B. Ravintolahenkilökunnan määrä vuonna l9B9

lukumäärä
keski-

määrin

muutos B9/BB

luku- %
määrä

I 302
11 189

2 195

3 003
I 004

484
l 620

28 797

-23
+ 155

-45
-218
+69

9

+ 105

+3+

- 1,7

+ l,+
- rn

2 928
| 433

879

Vakinainen henkilökunta yhteensä 34 037 -315 - 0,9

Osa-aikahenkilökunta 6 330 +980 + lB,3

Ratintola - alan kannatt atuude st a dyttävään tasoon vain vuosina l9B5
ja 1988. Kannattavuutta ovat kohen-
taneet pääasiassa myynnin suotuisa
kehitys ja työn tuottavuuden kasvu.

Alkon tutkimusten mukaan työn
tuottavuus on parantunut edellisestä
vuodesta 5 % sekä 19BB että 1989.

Ennakkotietojen mukaan vuosi l9B9
oli kannattavuudeltaan vähintään
vuoden I9BB tasoa.

Viime vuonna ravintoloiden tarjoi-
luhinnat nousivat 6,6 7o.ia huonehin-

Alkoholihallinto-osastolla tehdyn
tutkimuksen mukaan hotelli- ja ra-
vintola-alan kannattavuus kohentui
vuonna l98B tlydyttävälle tasolle.
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti
nousi silloin 1l:een; vuonna 1987 se oli
4 o/". Kannattavuuttaan ovat paran-
taneet erityisesti ketjuyritykset.
Alalla on l980-luvulla päästy sijoite-
tun pääoman tuotolla mitaten tyy-
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