
liikenteen alkoholitapaukset
oval vähenllneet Laulla linjarr
jopa yli puolella.

Mikö on muutoksen taka-
na?

- Emme osaa vastata siihen

tarkasli. l\4eilla Britanniassa ei

vieläkään ole mahdollista lii-
kenteessä suorillaa satunnai-

sia puhallustestejä, ja promil-
lerajamme on 0,8 eika 0,5 ku-
ten teillä Suomessa tai 0.2 ku-
ten Ruotsissa.

- Kampanjoinnin yksittaisiä
vaikutuksia taas on r aikea mi-

tala. .loukkc,tieclolusvälineel
ovat kyllä r iime vuodet hyvin
ahkerasti valistaneet kansalai-

sia asiasta. Ihmiset tuntuvat

muultaneen asenleilaan; ralli-
juoppous ei ole enää sosiaali-

sesli h1väks1ltävää ja ratti-
juoppo rinnastetaan murhaa-
jaan.

- Kun katselen omaa käyt-

täytymistäni parikymmentä

vuutla taaksepäin. on suoranai-

nen ihme. että vielä olen elos-

sa! Niin itsestään selvää oli
tuohon aikaan hypätä auton

Suomen alkoholijärjestelmä
muuttuu tuntuvasti, mikali
lainsä.ädäntöä muutetaan alko-
holilakityoryhmän esittämällä

tavalla.
Työryhmä esiuää alkoholin

tuonti-, vienti- ja anniskelumo-
nopolien täytlellislä ja valnris-

rattiin humalassa. Nyt 14-vuo-

lias Emma-lyltireni ei usluisi
jalallaankaun alkoholia nautti-
neen kuljettajan autoon.

Martin Plant viittaa EY:hyn.

Häneslä on rrrielertkiintoisla
nähdä. mitä se säätää eri aluei-
den ten e1 sslandardeiksi. jois-
ta alkoholi ja liikenne tulevat
saamaan omansa. Standardit
eivät suinkaan yhtenäistä kult-
tuureja, vaan niiden avulia on

larkoilus lu,r,la jonkinlainen

minimiraia myös lerveysasioi-
hin.

SUOMI SAA KIITOSTA

Kohteliaana brittinä professori

Plant myiis kiittelee suoma-

laista tutkimusta ja valistusta.

Hiin ottaa erilyisesti esil le m"i-
dän liikenteemme, joka on

kieltämatta yksi maailman

railliimrnista jokavuotisisla

rattijuoppovaroitteluista huoli -

maua (tai iuuri siksi). Hän kiit-
telee suomalaisia siitä, miten
järkevästi esimerkiksi liiken-

SUURIA MUUTOKSIA SUOMEN
ALKOHOLIJARJESTELMAAN

tusmonopoIin osittaista purka-
mista sekä tukkumyyntimono-
polisla luopumisla asleillain.
Nykyisellaan säilyisi vain Al-
kon yksinoikeus vähittäis-
myvnliin. l,isäksi nykyisen

lain Alkolle määräämät viran-
omaistehtävät siirrettäisiin so-

nejuopumusratsioita järjeste-

tään ja kuljettajia pannaan al-
kometritestiin.

Suomalaislen pitkijanteinen
ja tuloksia tuottanut seksuaali-

kasvatus on huomattu. Nuorten

kondomitietoisuus ja valistuk-
sen ennakkoluulottomuus häm-

mästyttivät brittinuorison käyt-

täl lymislä lutkir aa professoria.
ja Alkon ja STAKES:in viina-
seksi-video oli hänen mieles-

tään suorastaan "fabulous". Si-
nänsä ei ole mrkään thme, ellä
juuri rajun humalan maassa on

tultu miettineeksi alkoholin ja
seksin r älisiä yhteyksiä pintaa

syvemmältä ja pilke silmäkul-
massa.

- Luin kerran arvion, että

suomalaisel oval kahdessa asi-

assa ylittämättömiä: he ovat

maailman parhaita hiihtajia ja
he tekevät maailman parasta

alkoholitutkimusta.
Olisikohan syytä turvata

ecles se jaljella oleva?

I,t.]ENA §IARSELL

siaali- ja terveysministerrön

alaiselle hallinnolle.
Alkoholilakityöryhmän teh-

tävänä oli selrittää ETA-sopi-

muksen ja mahdollisen EY-ja-
senyyden aiheuttamia alkoho-
I i lai nsäädännün muutostaryei-

ta. Se jatti kesäkuussa osittain
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erimielisen muistionsa sosiaa-

li- ja terueysministeriölle.

VAPAAEHTOISTA
SOPEUTUMISTA EY:N

SAANNÖKSIIN

TyOryhman työssä on perusläh-
tökohtana ollut "alkoholimo-
nopolin sopeuttaminen Euroo-
pan yhteisön periaatteisiin va-
paaehtoisesti vaarantamatta
kuitenkaan järjestelmän sosi-

aali- ja ter-veyspoliittisia lahto-
kohtia". Se on tarkastellut
ETA-sopimuksen ja Srromen

mahdollisen E\:hyn liittymi-
sen vaikutuksia alkoholilain-
säädäntöön oikeudel I isesta nä-

kökulmasta.
Alkoholin tuotantoa ja kaup-

paa koskevat säännökset halu-
laan edell.cnkin keskittää so-
siaali- ja lerveysministeriön
toimialaan kuuluvaan erityis-
lainsäädäntöi;n. Ajatuksena
on. että alkoholilaki olisi luon-
teeltaan keskeiset periaatteet
sisaltävä puitelaki ja että käy-
lännön 1ksil1 iskohdista mää-
rättäisiin pääasiassa alemman
tasoisilla saadOksilla.

Alkoholilakiin tulisi edel-
leenkin sisältyä nykyisen lain
keskeinen periaate, jonka mu-
kaan "alkoholiasioita hoidetta-
essa ja järjestelläessä on p1 rit-
lärä siihen, ellä alkoholisla ai-
heutuvat haitat ja vauriot muo-
dosluval mahtlollisimman vä-

haisiksi".

TUONTI- JA
VIE NTIMONOPOI.IT

PURETAAN

Alkoholijuomien kaupallinen
tuonti on nykyisin Alkon yk-
sinoikeus, samoin räkiriinan
tuonti, mutta teollisuudella,

joka kayttaa tuotannossaan
raaka- tai apuaineena suureh-
koju määriä riikiviinaa. on oi-
keus tuoda sitä.

Työryhmän näkemyksen mu-
kaan alkoh,,lijuomien tuonli-
monopoli on EY-oikeuden vas-
tainen. eikä sen ylläpitäminen
ole mahdollista ETA-sopimuk-
sen tultua voimaan.

'Iyöryhma esittää maahan-
tuonnin vapauttamista silta
osin, kuin alkoholijuoma myy-
dään nautintatdrkoituksiin ju
siitä maksetaan alkoholijuo-
mavero. Jos tuoja tuo juomat

omaa elinkeinotoimintaansa
varten, hänen tulisi tehdä vi-
ranomaisille tuonli-ilmoitus.
Verosta vapaisiin teollisiin tar-
koituksiin tapahtuva juomien
tuonti olisi luvanvaraisla. sa-

moin väkiviinan tuonti.
Viranomaiset voisir at rajoil-

taa jonkin alkoholijuoman
maahantuontia, jos tuote katso-
taan terveydelle haitalliseksi.

Matkustajien omaan käyt-
löön tuomia alkoholijuomia
koskevat samoin kuin alkoho-
lilähetyksiä koskevat rajoituk-
set pidettäisiin ennallaan.

Myös alkoholijuomien vienti
on Alkon yksinoikeus. Käytan-
nössä kaikki yritykset, joilla on

oikeus valmistaa alkoholijuo-
mia, ovat saaneet Alkolta luvan
myös maastavientiin. Sen si-
jaan väkiviinan vienti ei ole

Alkon monopoli. r aan vienliä
saa harjoittaa se, jolla on väki-
viinan valmistusoikeus. Alkon
lisäksi muita valmistajia ei tal-
la hetkella ole.

Työryhmän mieleslä myüs-

kään r ient imonopolin yllapita-
minen ei ETA-sopimuksen tul-
tua voimaan ole mahdollista,
koska se on EY-oikeuden vas-

taisra. Se esirrää alkuholijuo-
mienja väkiviinan viennin va-

pauttamista ja samalla sellais-

ta valvontajärjestelmää, joka
estää verottoman vientialkoho-
lin väärinkäytön.

Matkustajat saisivat viedä
alkoholijuomia ja niitä voisi la-
hetlää ulkomailla olevalle vas-

taanottaj alle rajoituksitta.

VATMISTUS OSITTAIN
VAPAAKSI

Alkoholijuomien .ja väkiviinan
valmistus on nykyisin Alkon

l ksinoikeus. mutta Alko voi

antaa myös muille yrityksille
lur an nii<len lehtlasmaiseen
valmistukseen. Yksityinen a[-
koholijuomateollisuus valmis-
taa juomia valmistussopimuk-
sen perusteella Alkon alihank-
kijana, ja Alko maksaa sille
valmistuskonauksen. Tä11ä

hetkella yksityisten yritysten
ja Alkon kesken vallitsee var-

sin selkeä työnjako.
Kotona tapahlura oluen ja

viinin valmistus on monopolin
ulkopuolella.

ETA-sopimus ei työryhmän
mielestä edellytä valmistusmo-
nopolin purkamista, eika
EY:lla ole olemassa oikeudel-
lista tulkintaa, jonka mukaan
valmistusmonopoli olisi Roo-
man sopimuksen r aslainen.
Työryhmä pitaa kuitenkin val-
mi stu ssop im u sj arj e ste lmää
kilpailupoliittisesti ongelmal-
lisena. Lisaksi valmistusmono-
polin säilyttäminen ei maahan-
tuonnin \dpautuessür ole enää

oikea menetelmä ongelmallis-
ten juomien markkinoilletulon
estämiseksi. Sen mukaan rrro-

nopolista voidaan periaattees-
sa luopua, mutta toiminnan on

oltava luvanvaraista ja valvot-
lua. jotta tuolleisla aiheutuviin
epäkohtiin voidaan puuttua so-

siaali- ja terveyspoliittisin pe-

rustein.

ALKOHOIIPOI]TIIKKA
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Tyoryhma esittää väkiviinan
valmistusmonopolin kumoa-

mista ja alkoholijuornien val-

mislusmonupolin purLumisla

alle 22 tilavuusprosenttia alko-
holia sisaltavien juomien osal-

ta sekä alkoholijuomien val-

mistuksen määräämistä luvan-

varaiseksi. Kotona tapahtuvaa

valmistusta koskevat säännök-

set jäisivät ennalleen.

TU KKU MYYNTIMO N O PO LI

KUMOON ASTEITTAIN

Nykyisessä alkoholilaissa ei

t-rle katsollu larvittavan sään-

nöksiä tukkumyynnistä, koska

vahittaismyynti ja anniskelu

ovat Alkon yksinoikeuksia.
Keskiolutlain perusteella Alko
voi antaa yksityisille yrityksil-
le tukkumyyntioikeuden. Ra-

vinlolat hankkivat alkoholijuo-
mat Alkolta vähittäismy1 nti-
hintaan. ja Alko määrää myös

keskioluen hinnan.

Mikali Rooman sopimuksen

oikeudellinen tulkinta edellyr
tää kiistattomasti maahantuon-

timonopolin purkamista, työ-

ryhma pitaa kyseenalaisena,

voiko näin katsoa tosiasialli-
sesti tapahtuneen, jos maahan-

tuojan on myytävä tuotteensa
yhdelle ainoalle tukkumyyjäl-
le. Työryhma katsoo, ettei tuk-
kumyyntimonopolia ole mah-

dollista pitää yllä siinä muo-

dossa, että monopoli kieltaisi
haitalliseksi katsomiensa tuot-

teiden jakelun tukkumyl nnis-

sä tai hinnoittelisi tuotteita al-
koholipoliittisin perustein.

Tyoryhma esittää tukku-
my1 ntimonopolin purkamisla

asteittäin niin. että se koskee

ensimmäisessä vaiheessa kor-

keinlaan I 5 tilavuusprosenllia
etyylialkoholia sisaltaviä,

käymisteitse valmistettuja al-

AIKOHOtIPOtIT KKA
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koholijuomia. Asteittain etene-

mistä työryhmä perustelee sil-
lä, etta tukkumyynnin vapau-

tumiseen liittyy alkoholikau-
pan seurattavuutta ja valvontaa

koskevia kl sr myksiä. jolka ai-

nakin alkuraihees*a voirut
vaikeuttaa koko alkoholikau-
pan hallittavuutta. Tukku-
myynnin pilää tüslä s1 1stä ja

säätlelyn r eron maksamisen

varmistamiseksi olla luvanva-

raista.
Alkuholiju,rmien erityis-

myyntiä mm. tieteellisiin tai

laakinnallisiin tarkoituksiin
tai diplomaattiedustustoille
koskeva monopoli esitetään

purettavaksi asteittain muuta

tukkumyyntia vaslaarasti ja

säädettäväksi luvanvaraiseksi.

VAHITTAISMYYNTI
E N NAt[AAN

Alkoholijuomien vahittäis-
mlynti on kieltolain Lumoami-

sesta ja väkijuomalain säätä-

misestä lähtien ollut Alkon yk-
sinoikeus,jostaei ole voitu teh-

dä poikkeusta. Keskiolut irroi-
tettiin monopolista vuoden

lQ69 alusta.ja Alko roi myön-

tää myyntioikeuden myös

muulle vähittäiskaupalle.
Työryhmän mukaan ETA-so-

pimuksen vaikulusta vähittais-
myyntimonopoliin on vaikea

arvioida, eike EY:ssa ole ri-
keustapauksia. jutka osoil laisi-
rat" milen EY-oikeus asiaan

suhtautuu.
ETA-säännökset ja EY:n oi-

keuskäytäntö eivät työr'yhmän

kasityksen mukaan raat.li vä-

hittäismyyntimonopolin ku-
moamista. 'Iähän perustuen se

esittää, että Alkon yksinoikeus
alkoholijuomien vahittäis-
myyntiin säilyisi nykyisen laa-
juisena. Vahittäismyynnin jär-

jestämisessä olisi tarkoin nou-

datettava EY:n periaatteita.

Vaikka työryhmä EY:n kay-

tännön mukaisesti esittää, että

alkohol ijuoman alk,,holipitoi-
suuden alarajaksi tulisi 1,2 ti-
laruusprosenllia. vahittais-
myyntimonopolin piirissä ole-

vienjuomien alaraja olisi edel-

leen 2,8 prosenttia.
Keskioluen myynti olisi lu-

vanvaraista, ja luvan myöntäisi

kunla. joku m1ös suorittaisi

valvontaa. Alkon tulisi nykyi-
seen tapaan pyytää perustetta-

vasta myymälästä kunnan lau-

sunto.
Myynti-ikärajat säilyisivät

entisinä, ja paihtyneelle olisi
kiellettyä myyda. Alkoholi-
myymälöiden myyntiaikoja ei

sidotlaisi muiden kauppojen

aukiol-'aikoihin. vaan ne voisi-
vat olla avoinna enintään klo
B-20, ei kuitenkaan kaikkina
päivinä.

ANNISKELU
TUVANVARAISTA

Myos alkoholijuomien annrs-

kelu on nykyisin Alkon yksin-
oikeus. multa Alko voi myön-

lää oikeuden m1ös muille yrit-
tajille. Valtaosa anniskelusta

tapahtuu Alkon myöntämän lu-
van perusteella, ja Alkon tytär-

yhliön osuus anniskeluravi nto-

loitlen liikevaihdosla on vain

noin kuusi prosenttia.
Luvan saanul ravintoloitsija

anniskelee alkoholijuomia Al-
kon lukuun Alkon kanssa teke-

mänsä yksityisoikeudellisen
strpimuksen perusteella. ja
Alko maksaa anniskelukorva-
uksen määräämällä juomien

vähimmäis- ja enimmäishin-
nan. Anniskelulupia myöntä-

essään Alko suorittaa tarvehar-
kintaa. Luvan keskioluen arr-
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niskeluun Alko myiintää lupa-
ehdot täytlävälle.

Työryhmän mukaan sen esil-
tämä tuonti-, vienti- ja tukku-
my1 ntimonopolien kumoami-
nen johtaa myös anniskelumo-
nopolin purkamiseen. Se pitaa
kuitenkin anniskelutoiminnan
säätelemistä tärkeänä ja esit-
tää sen säilyttämistä luvanya-
raisena. EY:n tai ETA:n sää-

t.lostö ei estä sitii. Lupia mliin-
nettäessä tulisi EY-maiden
kansalaisia kohdella tasapuo-

lisesti.
Lupien myöntüminen siirtr i-

si Alkolta keskioluen osalta
kunnille ju muiden juomien

osalta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön alaiselle r irantrmai-
selle. Sen tulisi pyytää kunnal-
ta suostumus anniskeluun
kunnan alueella. Lupia m1ön-

nettäessä suoritettaisiin edel-
leen tarveharkintaa, ja lupa
voisi koskea vain osaa alkoho-
lijuomista. Luvan voisi nyky-
käytännöstä poiketen saada

myös juomien valmistaja.
Anniskeluhinnoista päättäi-

si ravintoloitsija. joka myös

omistaisi anniskeltavat j uomat.

Sosiaali- ja terveysministeriöl-
la olisi oikeus puuttua hinnoit-
teluun.

MAINONTA KIELTETTYA

Alkoholijuomien mainonta
kiellettiin Suomessa vuonra
1977. Tätä.nnen sitä rajoitet-
tiin ohjein ja suosituksin. Poik-
keuksena kiellosta mainonta
on sallittua maj,ritus- ja ravit-
semisalan ammallilehdissä ja
ulkomaisissa painotuotteissa.
joiden pääasiallinen tarkoitus
ei ole alkoholin mainonta, sekä

ravintoloissa ja alkoholimyy-
mälöissä. Kieltoa valvoo Alko.

Työr1hmä esittää nykyisten

alkoholin mainontaa koskevi-
en süänniislen pilämislä \()i-
massu. EY:n säännökset eivät
tätä estä. Alkoholijuoman uu-
desta määritelmästä johtuen
mainontakielto koskisi kaikkia
alkoholijuomia, joiden alkoho-
lipitoisuus on yli 1,2 tilavuus-
prosenltia. siis nryüs rrykyistä
I veroluokan olutta. Asiallisen
luolein[rrrmaalion anlamista
pitaisi helpottaa.

A LKOHOTI POI.I ITTI S I STA
VAIKUTUKSISTA

TyOryhma on pohtinut alkoho-
lijärjestelman eri osien alkoho-
lipoliittista merkitystä ju esi-
lyslensä alkoholipoliittisia rai-
kutuksia. Keskeisimpään ase-
maan se on noslunul vahittais-
m1 ynnin. Sen säilylläminen
valtion omistaman alkoholiyh-
tiön l ksinoikeulena on m1ös

lulevaisuudessa keskeinen
keino alkoholin kulutuksen
säätelyssä. \äin voidaan myös

varmimmin säädella ja valvoa
alkoholikauppaa.

Valmistusmonopolin kautta
toteutuu alkoholin valmistuk-
sen ja tuotteiden valvonta te-
hokkaasti, ja ongelmallisten
tuotteiden tulo markkinoille
voidaan estää. Mikäli monopo-
Iista luovutaan, uhkana on ku-
lutusta lisäävien tuotteiden ke-
hittely.johon saulaa liittyä uu-
sia markkinointikeinoja. Val-
mistusmonopoli on kuitenkin
sidoksissa mahdollisuuteen ra-
joittaa tuontia alkoholipoliitti-
sin perustein. Jos tähän ei ole
mahdollisuutta, työryhmä pitää
kyseenalaisena rastaavien
tuotteiden valmistamisen estä-

mistä kotimaassa.
Nykyisessä alkoholijarjes-

telmässä tuontimonopolin mer-
kitys on suuri. Jo pelkkä maa-

hantuonnin vapautuminen nä-

kyy työryhmän mukaan alko-
holikaupan yrittajien ja tuot-
teiden lukumäärän kasvuna.
Kun yhtenä intressinä on me-

nekin lisääminen, se voi mer-
kita markkinoinnin vastuulli-
suuden heikkenemistä. Kau-
pallista tuontimonopolia suu-
rempi merkitys on kuitenkin
niillä ehdoilla, joilla kansalai-
set saavat tuoda maahan alko-
holia. Jos tuontirnahdollisuuk-
sia lisätään. kulutustu rajoilta-
va korkeahintajärjestel mä me-

nettää merkitystään.
Vientimonopolin alkoholi-

poliittinen merkitys on tyiiryh-
män mukaan vähäisin.

Tukkumyyntimonopolin
kautta voidaan estää ongelmal-
listen tuotteiden markkinoille
pääsy, ja se voi hinnoittelus-
saan ollaa alkoh,rlipoliittiset
tekijät joustavasti huomioon ja
tällä perusteella saadella hin-
tatasoa ja estää hintakilpailun.
Jo pelkalla olemassaolollaan
se työryhmän mielestä toimii
alkoholikauppaa hillitsevästi.
\4onopol in pu rkami nen laajen-
taa yksityisen alkoholielinkei-
non toimintavapauksia, mikä
työryhmän mukaan voi johtaa

uusien markkinointikeinojen
käyttämiseen, jolla tukkurnyy-
jä pyrkii Iisäämään kulutusta.

Anniskelumonopolilla ei

työryhmän mielestä ole alko-
holipoliittista merkitystä, mut-
ta sen sijaan anniskeluloimin-
nan sääteleminen alkoholipo-
liittisin perustein on lärkeää.

Alkoholikaupan vapautues-
sa ja kilpailun lisääntyessä

yksi suurimpia alkoholipoliit-
tisia riske.jä työryhmän mieles-
lä on markkinoinnin voimistu-
minen. Siksi mainontakielto on

tärkeä instrumentti alkoholi-
järjestelmässä.
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A LKO H O I.IPO I" IITT IS ET

TOIMET

Alkoholilaissa ei ole säännök-
siä alkuholilutkimuksesta ja
-val isluksesla. Alkon hallinto-
neuvostolle on annettu tehtä-
väksi seurata alkoholiolojen
kehitystä. Tämän ja lain ns. pe-

riaatepykälän perusteella Alko
on harjoittanut laajaa tutki-
mus-. r alistus- ja julkaisutoi-
mintaa sekä tietopalr elua ja ti-
lastointia.

Työryhmä pitaa tärkeänä
näiden loiminlojen jatkumisen

turvaamista ja esittaa, että al-
koholilaissa säädetään alkoho-
Iiyhtion tehtavaksi huolehtia
alkoholiolojen seurannan ja
kehittämisen edellyttämästä

Kettil Bruun Societyn 19. vuo-

sittainen epidemiologiasympo-

siumi järjestettiin 7.-11.6.
1993 Krakovassa Puolassa.

Kokouksen keytannon jarjes-

telyl oli hoitlellu erinomaisesti.

Tanä vuonna kesäsympo-
siumiin osallistui 110 tutkijaa
24 eri maasta. Varsinaisessa

symposiumissa kuultiin lähes

80 esitystä. Ohjelmaan sisaltyi
myös tiistai-iltapäivän nelja
työryhmäkokoontumista sekä

torstai-iltapäivän keskuste-

luistunto aiheenaan "märät,
kuivat ja raittiit kulttuurit".
Osanottajamäärän voi sanoa

myötävaikuttaneen kokouksen

ALKOHOT POLITIIKKA
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tutkimuksesta sekä harjoittaa
tiedotusta ja valistusla. 'l'ässä

vaiheessa toiminta rahoiteltai-
siin alkoholij uomaverosta.

Tukkumylnnin l,rpullis.n
vapauttamisen yhteydessä sel-

vitetään, miten alkoholin tuo-
tannon ja kaupan eri osapuolet
osallistuvat rahoitukseen. Li-
säksi selvitetään tämän toimin-
nan samoin kuin yliopistolli-
sen alkoholitutkimuksen ase-

ma sekä ehkäisevän päihde-
lyön ja hoidon lahoitus tulevai-
suudessa.

EI YKSIMIETINEN

Kaksi tyoryhman jasentä jäui
muistioon eriävän mielipiteen.

onnlstumlseen slten" että tänä

vuonna tarvittiin vain kaksi
rinnakkaisislunloa ja silti jo-
kaisena aamupäivänä kyettiin
osa papereista käsittelemään
yleisistunnoissa.

Varsinaista kesäsympo-
siumia oli edeltanyt koimen

työryhmän toiminta kesäkuun

4. päivästä alkaen. Nämä esi-

kokoukset olivat Klaus Mäke-

lan johtaman AA-projektin
työkokous. Ol"-Jprgsn 5L,,* n

vetämän kansainvälisen alko-
holi ja itsemurhat -projektin
kokous sekä Chrisla Appelin ja

Christoffer Tigerstedtin koolle
kutsuma kvalitatiivisen tutki-

Heidan mielestään tukku-
myyntiä ei olisi vapautettava
etles asteitlain ja anni.kelu- ju

vahittaismyyntiluvista olisi
päätettävä samassa valtionhal-
linnon yksikössä. jolloin Alko
ei saisi itse päät1ää myymälöi-
den perustumisesta. He eirät
pida jarkevanä Suomen yksi-
puolista pyrkimystä sopeuttaa

alkoholijarj estelmäänsä integ-
raatiovaatimusten mukaisesti
ja katsovat, että eurooppalais-

ten valtioirlen olisi pyrittava
alkoholihaittoja torjuvaan jär-
jestelmään, jolle WHO:n Euro-
pean Alcohol Action PIan vuo-

delta 1992 antaa perustaa.
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muksen kysymyksia käsittele-
vä työryhmä. Ennen kokouk-
sen varsinaista avausta järjes-

tettiin lisäksi tlidaktinen semi-
naari. Sen veti Jussi Simpura,
ja seminaarin aiheena oli juo-
matapojen ja sosiaalisten on-
gelmien r edailu. Erill isesi-

merkkinä Simpura kaytti Balti-
ca-projektia.

Kesäkokouksen ohjelmassa

oli myös seuran puheenjohta-
juuden vaihtuminen. Keväällä
järjestetyn jäsenäänestyksen

tuloksena Pia Rosenqvist luo-
vutti puheenjohtajuuden seu-

raaviksi kahdeksi vuodeksi
Norman Ciesbrechtille Tr-rron-
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