
AJASSA LIIKKUU

ALKON TEOLLISUUS EI PELKAA KILPAILUA

Suonü on yhdessä muid.en.

E FTA-maid,en ko,ns s a i ärj e s-

tämässä uud,elleen suhtei-
taan E ur o op an yht eß öihin.
Löhinnä on näköpürissä
EY :n. kanssa, solmitta oa so-
pilmt s Duroopan talousalu-
eesta. Kaksi EFTA-maata,
Itäoaha ja, Ruotsi, on hake-
massa mryös BY:n jäsenyyt-
tä.

Jos ETA-sopilnus syntyy
ja. Suomi n.enee sähen ma-
kaan, e d.e s s ä o n lains ääd.än-
nön mittaaa uudßtanninen.
Sopimuksella on oarsinhin
hieman pitemmällä aikaaä-
lillä tuntur: a a a,iltutus maarn-
me elinheinoelämään ia
myös laajemmin koko yh-
teßkuntaan.

ETA-sopimuksen aa.iku-
tultset yhäisiaöt nlyös Alhon
t oitnint oihin, e nne n kaikke a
allrc h olij u omie n tuo t ant o o n
ja tuontün.

Alko n t e o llisuud,e st a o a s-

taaaa johtaja Erkki Anttila
to te aa ko tim.a,ß e n alkoholi-
juomien tuotd.nnon ioutu-
aan t&aanoflttlise en kilpai-
lutilanteese en ulkomaisen
tuotannon kanssa. Hän us-
koo, että kotirnainen tuo-
tanto pystyy kohtaannaan
kilpailun, rnutta se aaatü

erityisesti oäni- ja lihöö-
rite ollisuudelta mclkaßta s o-
peutumßta, uuteen tila rutee-

seen.

OMIEN TUOTTEIDEN OSUUS
SUURI

Tiln st o t lcertors at, e ttö Alko n
oütat tuotteet menet:ät ai-
kaßempia ouo sia heikomtnin
kaupaksi ja ettö alkoholin
kulutuksen lrusr:u on py säh-
tynyt. Huolestuttaako se

juomien aalmistatnisesta
päöaastuun hantaoa,a ioh-
tajaa?

-Toki huolestutlaa, mutta ti-
lanne ei ole niin ongelmallinen
kuin miltä se näyttää, jos katso-

taan juomalitroja eikä satapro-

senttisen alkoholin maariä. Tie-
tenkin tässä pitäisi kamppail-
la markkinaosuuksista. vaikka
voidaankin sanoa, ettei se ole

alkoholipoliittisen linjan mu-

kaisla. Viinaa kulutetaan 22-
23 miljoonaa litraa vuodessa, ja

viinejä menee jo nyt yli 30 mil-
joonaa litraa vuodessa.

Kulutusta on siß särtynyt
tuontituotteßän j a muid,en
aalmistannän juomän.

- Alkon omien tuotteiden
markkinaosuus on normaalin
yrityksen kannalta epätavalli-
sen korkea, ja minusta meidän

on lurha kuvitella. etlä se voisi

tulevassa maailmassa olla yhta

korkea kuin nykyisin. Meillä
on mahdollisuus lisätä vientiä,
ja se onkin kasvanut nyt parem-

min kuin vähään aikaan. Mutta
se. rnitä viennissä voitetaan,

todennäköisesti kotimaassa

menetetään.

- Jos ajatellaan alkoholijuo-
rnien valmistusta liiketoimin-
tana, niin siinä ei juuri ole kas-

vua kuin tämä viennin osuus.

AIkon teollisuutta on systemaät-

tisesti pyritty monipuolistamaan

niin, että silla olisi muitakin
kasvumahdollisuuksia kuin
vienti.

EMME SUBVENTOI

Julkisuud,essl:. on aina sil-
loin tällöin kritßoitu juui
sitä, että Alko on rnonipuo-
lßtanut te ollisuuttaan i a kr.a-

j entanut sitä monopolialu-
een ulkopuolelle, tuoreiln-
pana uutuutena aesi, ja esi-
tetty epäilyksiä, että Alko
subaentoisi tätä tuotantoa
c-tanolin a al.mßtuks e sta s aa-
duilla tuotoilla. Miten sinä
p uolustaud.ut näit ä ep äilyk-
siä aasta,an?

- Ensinnäkin organisaatiota

on muutettu tulosyksikköpoh-
jalle, jolloin ei ainoastaan kun-
kin kokonaisen yksikön, vaan

jopa yksityisen tuotteen talou-
dellinen asema tunnetaan. Toi-

seksi haluaisin korostaa sitä,

että me raportoimme kauppa-
j a teollisuusministeriölle tulok-
sen tulosyksikko- ja tuote-
linjakohtaisesti. Harva yrilys
joutuu raportoimaan omistaj al-
leen yhtä yksityiskohtaisesti.
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Rajamäen mainio lähdevesi on Alkon uusin tuote.
Kuva: Kalervo Koski

- Me emme missään tapauk-
sessa subventoi muutä tuotan-
toa alkoholijuomista saaduilla
tuloilla. Kaikki tulosyksikot toi-
mivat I i iketa loudell isin periaat-
tein. Tosin edelleen on joitakin
tuotteita ja toimintoja, jotka ei-
vät tuo rahaa, mutta niiden us-
kotaan kehittyvän tuottaviksi
läh ia ikoina.

Mainitsit edellä aiennin.
Sänähän on ollut ongehnia
ja aastoinkäymisiä. Mikä
r:ie nnin t ämänh e tldne n tila n-
ne on? Onko ruotsalaisen
Ab solut-aodkan Yhdy saal-
loksa tekemän lrcmean lä-
pinrurron holrcmuksßta ol-
lut jotain opiksi otettaaaa?

- Vientiä on harjoitettu n. 25
vuotta, ja se oli aivan tulok-
sellista toimintaa aina tuonne
BO-luvun puoliväliin saakka.
Tuolloisen voimakkaan talou-
dellisen markkinasatsauksen
jalkeen vienti menee jalleen

ihan hyvin.

- Finlandia-vodkaa viedään
vähemmän kuin Absolut-vod-
kaa. Me emme kuilenkaan tie-
da, mita kaikkea ja millai-
sia taloudellisia panostuksia
Absolutin menestyksen takana
on. Toisaalta me voimme ver-
rata itseämme joihinkin muihin
vodkan valmistajiin ja todeta,
että niilla on mennyt huonom-
min kuin meilla. Vodkan koko-
naismenekki on noussut koko
ajan, ja mekin olemme saaneet
siitä osamme.

EY KESKUSTELUN IAUSTANA

Alkon ympärillä on käyty
hyain monßännäßtä ke skus-
telua ja mm. tehty esitys
Alkon aüpaloimisesta ja
yl*it yistämisestä niin, että
ensin myytäßün ra ointolat
ja hotellit ja myöhemtnin

mahdollisesti yksityis-
tettäisän teollisuus ja
oähittöiskauppakin. Miltä
tällais e t aj atuks e t lcuulo st a-
aat?

- Jos tällaisia päätöksiä teh-
dään, se tapahtuu sellaisilla
argumenteilla, joihin ei voida
vaikuttaa. Teollisuus voi antaa
parasl a tukea monopolille ja sen

säilymisel le hoilamalla asiansa
niin, ettei kukaan voi sanoa,
että teollisuus olisi tehoton ja
että se ei olisi taloudellisesti
kilpailukykyinen. Ja olemme
yrittäneet kehittaa sitä sellai-
seksi.

Alkon sisüllükin on käyty
kesltustelua sütä, että teol-
lisuus erotettaisän omaksi
yhtiökseen, joko Alkon ty-
täryhtiöksi tai Ruotsin mal-
lin mukaan erilliseksi yhti-
öksi, ja KIM on tulrcnut
tätä ajdtusta. Onko tämö
keskustelu nyt poßsa päi-
t:äjärjestyksestö?

- Keskustelu, joka meillä on
edessämme, perustuu tulevaan
ETA-ratkaisuun ja maamme
mahdolliseen jäsenyyteen
EY:ssä. On muistettava se, että
jos Suomi on jonakin päivänä
EY:n jäsen, tavaroiden liikku-
minen on EY:n periaatteiden
mukaan vapaata. En ymmärrä,
miten halvan euroalkoholin tulo
Suomeen voitaisiin tällöin es-
lää. Jos Suomi on EY:n jäsen.
monopolijärj estelmän toiminnot
lulevat erittäin voimakkaasti
kyseenalaiksi.

JOUDUTAAN
KI I.PAI LUTI TANIEES E E N

Jo ETA-sopirnus johtaisi
tuo ntimo nop olin purhautu-
miseen ja ed,ellyttäisi sitä,
että omia tuotteita ja tuon-
tituotteita on kohd.ehaaa
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t as aa ert aß ella t aa allo,. lllitä
tämä mcrkit s e e suomaLois eL
le alkoholijuomateollßuu-
d,elle?

- Vaikka Suomessa on mono-
polij arjestel ma. alkoholij uomi -

en tuotanto joutuu aivan nor-
maaliin kilpailuun ulkomaista
tuolantoa vastaan. Kun tuonli-
monopolia ei enää ole. tänne

saa tuoda vapaasti alkoholijuo-
mia ja niita tulee kohdella sa-

mallatavalla kuin omassa maas-

sa valmistettuja. Talloin teolli-
suus joutuu tilanteeseen, jossa

se joutuu käyttäytymään hyvin
pitkalle samalla tavalla kuin
mikä tahansa kilpailun oloissa
toimiva teollisuus. Ja se edel-
lyttää sitä, että meidän täytyy
pärjätä tässä kilpailussa.

- Mitä se sitten merkitsee?
Kilpailussa menesLyminen
edellyttää kustannusten mini-
mointia, mutta myös laadultaan
hyviä tuotteita ja myös tuote-
merkkeja.

Eikö kuitenkin etanolin
tu o t dnt o ole kaikkein tura q, -
tuinta, jos ajatellaan, ettö
S uomc s s a j o udut a, an a ahnis -
t dnta an alko h olij u omia ldl-
pailutiktnteessa?

- Koskenkorvan etanoli-
teollisuus joutuu kilpailemaan
maai lmanmarkkinahintaista
etanolin tuotantoa vastaan. Kun
täällä kotimaassa käytetään ko-

timarkkinahintaista raaka-ai-
netta, niin tämä raaka-aineen

hinnan ero on voitava kompen-

soida nk. tuontimaksulla. Mut-
ta se kompensoi vain raaka-

aineen hinnan eron, ei itse val-
mistuksesta aiheutuvia kustan-

nuksia.

VAATII SOPEUTUMISTA

Entä sitten kotirnatnert
likööriteollisuus ja mnrja-

aünit e ollisuu s, mit e n näd e ru

käv?

- Uskon, että viini- ja liköö-
riteollisuus joutuu suuren muu-

toksen ja sopeutumisen eteen,

mutta pääasiallisesti se pystyy
kilpailemaan ulkomaisen tuo-
tannon kanssa. Mutta tämäedel-
Iyttää, että sita kohdellaan sa-

malla tavalla kuin kilpailijoita.
Sen täytyy saada hankkia raa-

ka-aineensa sieltä, mistä se saa

ne halvimmalla, sen täytyy saa-

da sokerinsa samalla hintaa
kuin ulkomaiset kilpailijat jne.

- Viini- ja likooriteollisuu-
della on hyviä tuotteitaja hyviä
merkkeja. Usein puhutaan, että
sen kilpailukyky on huono,

mutta se koskee vain osaa tuo-
lannosta. Esimerkiksi kotima i-
nen liköörituolanto on aivan
loistavaa laadultaan ja myos kil-
pailukykyistä hinnaltaan, kun
se saa raaka-aineensa samoin
ehdoin kuin kilpailijansa.

Ja se on unäkkia.

- Se on uniikkia, ja silla ei
ole vastaavien tuotteiden kil-
pailua. Mutta osa viini- ja
likooriteollisuuden tuotantoa
joudutaan sopeuttamaan uuteen
tilanteeseen.

Raaka-a,ineid.en hankki-
minen sieltä, mistö ne saü
h ah:immalla, luo p aineit a o,l-

kutuotannon puolelle.

- Uskon, että ongelmat ovat

vielä suurempia maatalouden
puolella, alkutuotannossa, kuin
itse viini- ja liktitiriteollisuu-
dessa.

ULKOMAISIA JUOMIA EI SAA
DISKRIMINOIDA

Miten on, säilyykö Alkolla
oikeus päättää, mitä tuot-
teita se ottaa myyntän jct
mitä jättää ottanlatta) ja
säilyykö sillä m.yös tuotteen

hinnoitteluoikeus?
- Jos ja kun meilla on mono-

polijarjestelmä, monopolilla on

oikeus päätlää. milä tuotteita se

ottaa Iistoilleen myyntiin. Mut-
ta tämä päätöksenteko ei voi

olla diskriminoivaa. Ei siis voi-

da lahtea siitä, että myynnissä

on kotimainen luote mutta ei

vastaavaa ulkomaista tuotetta.

- Kotimaislen luotteiden jou-

tuessa kilpailemaan vastaavia
ulkomaisia tuotteita vastaan
edellytetään hinnoittelujärjes-
telmää, jonka vaikutus on sa-

massa tuoteryhmässä samanlai-
nen riippumatta siitä, onko tuo-

te kolimainen vai ulkomainen.

Ja jos meidan kustannuksemme,
siis Alkon tai muiden kotimais-
ten tuottajien kustannukset,
o\,at suuremmat kuin ulkomai-
sen tuottajan kustannukset, sil-
Ioin kotimainen tuote on hin-
naltaan kalliimpi kuin ulkomai-
nen tuote. Kun ulkomaiset tuot-
teet usein ovat tunnettuja merk-
kituotteila ja kun mainontakiel-
1o eslää tekemästä kotimaisia
tuol teita tunnetuiksi, kuluttaja
kylla silloin aika usein valitsee

kotimaisen tuotteen asemesta

ulkomaisen tuotteen, jos ulko-
mainen vielä on halvempi. Eli
me joudumme todella kovaan
hintakilpailuun, mutta aiomme
tietenkin pärjätä siinä.

UUSIA MERKKITUOTTEITA

Entü Alkon ofl,rrt merkki-
tuotteet?

- Meilla on Alkon ornassa

tuotannossa todella muutamia
hyvia merkkituotteita. Varsin

harvoin tullaan ajatelleeksi,
kuinka vahva merkki Kosken-
korvan viina on Suomessa.

Ja myös Leijona-whisky ja
Monopol-konjakki ovat merk-
keja, joiden laadusta ollaan tie-
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toisia. Näen kuitenkin. että
meillä on tuotannossa paljon
pieniä tuotteita, joilla ei ole täl-
laista merkin asemaa, ja osta-

essaan luolella ihmi nen on us"in
valmis mak samaan merk kituot-
leesla vähän enemmänkin.

- Merkkituote on kaikkialla
maailmassa kova sana, ja sen

vuoksi Alkon teollisuuden pi-
täisi mielestäni käyttää voima-
varoja luodakseen omia merk-
keja kilpailemaan ulk,rmaisia
merkkeja vastaan.

Tarkoittaqko tämä sitä,
että toisaalta Alkon tuote-
oalikoimaa .i oudutao,n kar-
sitnaan tai on jo enna-
ko ir: as ti karsittu j a t oß aah a
sitten pyritään oahaista-
maan nätä tuotteita, joiden
araioidaan oleaan kilpailu-
kykyisimpiä?

- Juuri sirä, sillä meille ei

varmaan ole tulevaisuudessa
lalourlell isia perusleita valmis-

Naisten pääseminen edes
päihdetutkimuksen kohteeksi
on ollut yhtä vaivalloista kuin
naisten pääsy ravintolaan. Ker-
rotaan. että kun 1960-luvun
puolivilissä Suomessa mielil-
tiin vuoden 1968 alkoholinku-
lutustulkimusla. ei naisia aja-
teltu ottaa tutkimuksen otok-
seen lainkaan mukaan. Lopulta
mukaan otettiin kuitenkin yksi
nainen kolmea miestä kohden.
Tämä kuvasi varmasti hyvin sil-
loisia voirnasuhteita alkoholin
kaytossa, mutta pieni naisotos

ei sallinut syvempiä tarkastelu-

taa kaikkia niitä tuolteita, joi-
ta tänä päivänä valmistetaan.
Meidan äyryisi keskittyä har-
vempiin merkkeihin ja pyrkia
siihen, että nämä harvemmat
nrerkil ovut myiis r ientiluottei-
tu. Trrisin sunoen meirlän piläisi
luoda uusia vientituotteita. ehkä
nyt ei aivan globaaleja, mutta
nähdä Eurooppa markki na-alu-

eena uusille alkolaisille nrer-
keille. lVl inusta alkoh,rl ijuomi-
en rienli ja sen rnerkitls vain

korostuvat tulevaisuutlessa.

KOKEMUSTA
VAPAII-TA MARKKI NOI LTA

O nko Alko n t e o llß uus sitt e n
a ohnistautunut uut e en tilan-
teeseen?

- Erityisesti haluan korostaa
sen seikan merkitystä, että Al-
k,,n leollisuutl.lla on jo varsin

ja naisten alkoholin kayttin tai
raittiuden jakautumisesta. Sa-

moin Kettil Bruunin ja Ragnar
Haugen ( I 963 ) pc,hjoismuislen
pääkaupunkien nuorten alko-
holin kayttoa koskevassa tutki-
muksessa larkastelt i in vain poi-
kia. En ol* kuullul. ellä myö-

hemmi n Pohjoismaissakaan on

l arr i n n ul pohl ia na islcn püäsvü

alkoholin kulutustutkimusten
otoksiin.

Tupakkatutkimus ei ole ollut

) ntaan sensrtil\ rsempiril: niln-
kin myohaan kuin vuonna 1966

brittilainen J. Bynner ei ottanut

pitkaan ollut vapaille kilpailu-
nrarkkinoille lu.leltuja tuoltei-
ta. Se on varmasti tuler uisuu-
tlessa teollisuurlen ja koko yhti -

iirr ortrr i. kosLa tüllä tar al la on jtr
joutlullu sopeuttanrilan osa loi-
rrrirtrtasla r apaisiin markkinoi-
hin. ja askel uuteen tilantee-
seen ei ole ollenkaan niin pitkä
kuin siinä lapauksessa. että ei
olisi koskaan toimittu vapailla
murkkinr,illa.'fänü päiränä j,r
yli puolet Alkon tuotannosta
rahullisella volyynriarv,rl la nri-

talluna p1ör'ii niin kutsullujen
vapaiden markkinoiden ehto-
jen mukaisesti.

- \4eilla on ongelmia, mei-
dän k ustannuslasomnre esi nrer-

kiksi on etlelleen ylikorkea.
Uskon kuitenkin, että me olem-
me aika valmiita kohtaarrraan

kilpailun.

.IORMA HI.]N]'II,A

klassiseen nuorten tupakointi-
tutkimukseensa tyttöjä lainkaan
mukaan. Tutkimuksen nimi oli
kuitenkin Nuori tupakoija (The

young smoker, 1969). Näinhän
kar i r iela 1970-lur un nuoris,-r-

tutkimuksissa; puhuttiin nuo-
risuk ul ttu u risla. r a ik ka har ai n-

noitiin vain toista sukupuolta
eli p,,ikia. Tasa-arron laajen-
nuttua tutkimuskohteisiin on

ruvettu puhumaan erikseen tyt-
tö- ja poikakulttuureista. Jos-
sain mielessä tasa-arvo tuntuu
kasvaneen rajojensa yli; nykyi-
sin tulkilaan lran inaisen us"in
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