
SAILYYKÖ vAuTrrATSuyyNTIM oNOPOLI ?

Yleinen käsitys on, että EU-
neuvottelujen tuloksena Suomi

saa säilyttää alkoholin vahit-
täismyyntimonopolinsa, kun-
han se purkaa monopolin muut

osat. Samalle linjalle ilmoit-
tautui yllattaen joulukuussa

1993 myös Ruotsi, vaikka se

neuvottelujen alkuvaiheissa
piti kiinni kaikista monopolin
osistaan. Tiukalle linjalle jai
loppuun asti vain Norja,joka ei
suostunut ottamaan monopoli-
aan ollenkaan neuvottelukysy-
mykseksi.

Kuinka pitävä Suomen ja
Ruotsin tekemä "sopimus" on?

Kysehän ei ole varsinaisesta
sopimuksesta, vaan osapuolten
keskinäisistä lupauksista.

EU:n jaseninä - kuten jo
ETA:n jaseninä - Suomen ja
Ruotsin tulee soveltaa alkoho-
Iimonopoleihin Rooman sopi-
muksen eli EY:n "perustus-
lain" 37. artiklaa, joka kuuluu
näin: "Sopimuspuolet huoleh-
tivat kaupallisten monopolien-
sa sopeuttamisesta niin, että
tavaroiden hankintaa tai myyn-
tiä koskevissa ehdoissa ei syr-
jita Etn jäsenvaltioiden kan-
salaisia."

EY:n komissio ilmoitti maa-
kohtaisissa lausunnoissaan
neuvottelujen aikana, että poh-
joismaisten alkoholimonopoli-
en kaikki osat ovat 37. artiklan
vastaisiaja että se tulee valitta-
maan niistä EY:n tuomioistui-
melle, elleivät maat "sopeuta"
eli pura monopolejaan vapaa-
ehtoisesti.

Neuvottelujen lopputulos -
eli se mistä sovittiin - oli sitten
se, että Suomi ja Ruotsi lupasi-
vat purkaa tuonti-, vienti-, tuk-

kumyynti- ja tuotantomonopo-
linsa, ja vastaavasti EY:n ko-
missio lupasi luopua oikeudel-
lisista kanteista vahittais-
myyntimonopoleja kohtaan.

Mikä on tämäntyyppisen
"sopimuksen" Iuonne?

"Sopimus komission kanssa

ei anna tietenkään 100-pro-
senttista varmuutta siita, kuin-
ka EY:n tuomioistuin tulee asi-
aan suhtautumaan, jos vähit-
täismyyntimonopolia koskeva
kysymys viedään sen käsitte-
l1yn. Mutta Hans van den
Broekin kirje, jossa hän sanoo,

ettei komissiolla ole vaatimuk-
sia Systembolagetin suhteen,
antaa meille erittäin vahvan
tuen", sanoo Ruotsin sosiaali-
ministeriön valtiosihteeri Carl-
Anders lfvarsson.

"Kirje on käsitelty ja hyväk-
sytty koko komission toimesta,
ennen kuin se lähetettiin. ja se

on hyväksytty myös komission
oikeusjaostossa. Sita voi pitaa
hyvin painavana EY-oikeuden
tulkintana. Koko kirjeenvaihto
(van den Broekin kirjeet Ruot-
sille ja Suomelle seka Ulf Din-
kelspielin ja Pertti Salolaisen
vastauskirjeet; toim. huom.) on

liitetty osaksi Iaajentumisneu-
vottelujen viral lisia asiakirjo-
jul'

"Lisäksi EU on lähettänyt
kirjeenvaihdon ESA:lle, EY:n
komissiota vastaavalle ETA:n
valvontaelimelle. Tämä tar-
koittaa, että komission tulkinta
vah ittai smyynt imonopoleist a

tulee vaikuttamaan vahvasti
myös ETA-sopimuksen tulkin-
taan."

Ifvarsson pitää siis vähittäis-
myyntimonopolin säilymistä

käytännössä kutakuinkin var-
mana - ja on neuvottelutulok-
seen tyytyväinen:

"Ruotsi on alusta pitaen pi-
tänyt olennaisimpana System-

bolagetin säilyttämistä. Alko-
holipoliittisesti on tärkeintä,
että juuri vähittaismyynnissa
yksityinen voitontavoittelu voi-
daan minimoida."

Samaa mielta järjestelyn py-
syvyydestä ja sen merkitykses-
tä on Alkon nykyinen pääjohta-
ja Heikki Koski, joka Neuvoa-
a ntavat-lehdessä (l /94) kirjoit-
taa näin:

"Pohjoismaiden alkoholijar-
jestelmät rakentuvat sosiaali-
ja terveyspoliittiselle perustal-
Ie. Tassä ajattelussa terveys on

arvo, kilpailu väline. Kyse on

sosiaalisesta vastuusta, ei hol-
houksesta. Siksi on tärkeätä,
että edessäolevat muutokset,
pohjoismaisen alkoholijarjes-
telmän sopeuttaminen ETA-
sopimukseen ja mahdolliseen
EU-jäsenyyteen voidaan to-
teuttaa niin, että alkoholin ku-
lutuksen ja haittojen kehitys
pysyy hallinnassa."

"Tämän tavoitteen kannalta
ei AIkon tuonti-, tukku-, myyn-
ti- ja vientimonopoleilla sen

paremmin kuin valmistusmo-
nopolillakaan, jotka kaikki tul-
laan purkamaan, ole ratkaise-
vaa merkitystä. Sitä suurempi
merkitys on Alkon yksinoikeu-
della vahittaismyyntiin, jonka
EU on terveys- ja sosiaalipo-
liittisin pemstein hyväksynyt,
tuontirajoituksilla sekä vero-
ja hintatasolla."

Naiden lausuntojen linjasta
poikkeaa kuitenkin syyskuun
alussa Alkon pääjohtajaksi tu-
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levan Ilkka Suomisen kanta.
KauppakamariJehden (2/94)

haastattelussa hän ei puhu
Iainkaan pysyvästä ratkaisus-
ta, vaan vähittaismyyntimono-
polia koskevasta "pitemmästä
siirtymäajasta":

"AIko on selvästi ilmoittanut
EU-neuvottelijoillemme, että
se haluaa tuontia, vientiä, tuk-
kukauppaa ja valmistusta kos-
kevat monopolit pois 1995
mennessä. Tämän lupauksen
Suomi viestitti joulukuussa
Brysseliin ja sen on myös unio-
ni hyväksynyt. Jos tämä lupaus
nyt rikotaan, vaarannamme

ALKOHOLIJARJESTETMAN
KEHITTAMINEN

Kansainvälisissä vertailuissa
ja alkoholilakityöryhmän mu-
kaan Suomen keskitetty alko-
holijarjestelmä on toiminut hy-
vin. Suurin siinä tapahtunut
järjestelmämuutos uuden lain
aikana on ollut hajautetun ja

toimimattoman kunnallisen al-
koholitarkastusj arj estelmän
purkaminen.

Vireilla olevan alkoholilain
uudistuksen tavoitteet ovat si-
nänsä tarpeelliset ja Euroopan
yhdentymisen edellyttämät.
Keinoista vallitsee vielä tatä
kirjoitettaessa erimielisyyttä.

Yleisilla kaupallisilla eh-
doilla toimiminen on vähittäis-
myyntimonopolin säilymisen

ALKOHOLIPOTITIIKKA

myös vähittäismyynnin mono-
polille kaavaillun pitemmän
ylimenokauden. EU saattaa ot-
taa asiaan kovemman kannan
ja silloin emme enää voi itse
päättää aikataulusta."

Suomisen tulkinnan mukaan
EU:n kanssa olisi siis sovittu
alkoholimonopolin asteittai-
sesta purkamisesta kokonaan:
muut monopolin osat heti, vä-

hittäismyynti vähän myöhem-
min. Tähän viittaa myös se,

miten hän samassa haastatte-
lussa muotoilee tulevan pää-
johtajuutensa suuren linjan:

"Alko muuttuu seuraavan

edellytys, ja Alkolla ei voi vas-

taisuudessa olla viranomais-
Iuonteisia rehtäviä alkoholi-
hallinnossa. Tässä suhteessa

lähestytään muiden Pohjois-
maiden kaytantoja, joissa ko-
konaisvaltainen alkoholipoli-
tiikka hoidetaan alkoholimo-
nopolin ulkopuolella. Monopo-
lit eivät ole myöntäneet pohjoi-
sissa naapurimaissamme itsel-
leen Iupia eivätkä valvoneet it-
seään tähänkään asti.

Alkoholihallinnossa Suo-

men järjestelmä on kansainvä-
Iinen, kun kaikki Alkon alko-
holihallintotehtavät siirrettä-
neen sosiaali- ja terveysminis-
teriön alaisuuteen perustetta-
valle tuotevalvontakeskuksel-
Ie, jäljempänä esitettävää
poikkeusta Iukuun ottamatta.

vuosikymmenen aikana penn-
pohjaisesti: täydellisestä mo-
nopolista täysin vapaaksi. Se

on mielenkiintoinen kehitys-
tehtävä."

Mita Ilkka Suomisen lausun-
to tarkoittaa? Sisaltaäko EU:n
kanssa tehty "sopimus" enem-
män kuin julkisuudessa aikai-
semmin on kerrottu vai onko
kyse Suomisen kaukonäköi-
syydestä, siitä että hän näkee,
mihin nyt aloitettu prosessi tu-
lee vääjäämätta johtamaan?

KERSTIN STENIUS
MATTI VIRTANEN

Tosin Iakiesityksen mukaan
Alkolle jäisi edelleen viran-
omaisluonteisia alkoholipoliit-
tisia tehtäviä.

Kansainvälisyydestämme on

yksi suurempi poikkeus. Mui-
hin maihin verrattuna Suomen

lainsäädännössä on ollut eri-
tyispiirteenä keskioluelle sää-

detty oma lakinsa.
Nyt alkoholilakia ja keski-

olutlakia ollaan kansainväli-
sen mallin mukaan yhdistä-
mässä, mutta uudistus aiotaan
vesittää hajottamalla itse jar-
jestelmä. Keskiolutlupien
myöntäminen ja valvonta ol-
laan siirtämässä lakiesityksen
mukaan Alkolta lääninhalli-
tuksiin. Alan etujarjestöt ja
Alko ovat vastustaneet tätä ke-
hitystä ja puoltaneet keskitet-
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