
kaa, alkoholia, Iaakkeita, huu-
meita, syömishairioita. Yksi-
kolla tulisi olla läheiset yhtey-
det yliopistojen eri tiedekun-
tiin ja laitoksiin, samoin käy-
tänniin hoitoyksikoihin. Koski-
Jännes suositteli myös amerik-
kalaismallin mukaisia'i:om-
prehensive assessment" -kes-
kuksia ja pohti silta pohjalta

Pohjoismaisilla monopoleilla
ei ole ollut vaslaaria viran-
umaistehtäviä eikä kokunais-
vallaista alkoholipoliittisra
valtaa kuin Alkolla. Valtakun-
nallinen alkoholihallinnon
koordinointi kuuluu Ruotsissa
tal la hetkella sosiaalihallituk-
sen kansanter-veysyksiktille.
Toimistossa työskentelee kol-
me henkiloa ja paikallisia asi-
oita hoidetaan seitsemässä alu-
eellisessa toimistossa.

Yksikko valvoo ja antaa lu-
vat alkoholin valmistukseen,
jakaa rahat tutkimukseen ja
valistukseen. jakaa tietoa .ja
tulkintoja, seuraa lääninhalli-
tusten toimintaa sekä kulutuk-
sen kehitystä. Yksikon päalli-
kön Hans Agneuksen mukaan
Iääninhallitusten toiminrrassa
on ollulsuuria eroja ja toiminla
on ollut hyvin eritasoista.

Lääninhallitukset myöntävär
monopolin ulkopuoliset myyn-
ti- ja anniskeluluvat ja valvovat
ravintoloita. Lainmukainen
tarveharkinta tapahtuu kun-
nissa ja läaninhalliruksissa.
Kunnilla on veto-oikeus eli lo-

suomalaisen paihdehuoltojar-
jeslelmän aukkoja ja tarpeita.
Aukoiksi han nimesi rnrn.

päihdeongel mien varhaistotea-
misen lenreydenhuollossa. r ai-
keasli monipäihderiippurais-
ten hoidon sekä vankien hoi-
dontarpeen.

Töitä siis riittaa seka tutki-

RUOTSIN ALKOHOLIHALLINNOSTA

joille että hoitoväelle. Alkoho-
litutkijain seura pyrkii pysy-
mään ajan hermolla. Seuraava
seminaari 11.10.94 tähyää tu-
levaisuuteen. eritoten alkoho-
litutkimuksen lähitulevaisuu-
den näkymiin.

RAUNo MAKELA

Hakemuksista pyydetään myös
ympäristöhallinnon lausunto.
Lupia ei myönnctä asuinympä-
ristöön. Tlrkholmassa oli kesä-
kuun loppuun asti kokeilu.jos-
sa seitsemän ravintolaa sai olla
auki klo 5:een aamulla.

Ravintolamyyntiä seurataan
tileittain kaksi kertaa vuodes-
sa. samoin hintoja. Seuranla ei

anna hävikin vuoksi luotetta-
vaa tietoa koko elinkeinon ke-
hityksestä toisin kuin Suomes-
sa-

Anniskeluhintoja säännel-
lään siten. että niiden tulee olla
25 prosenttia yli vahittäis-
myyntihintojen. Juomaryhmi-
en hinlasuhteet on sidottu niin.
että eri juomaryhmille on ase-
lettu perusolueen sidotut mini-
mihinnat.

Alkoholimyymälöitä saa pe-
rustaa valtiopäivien periaate-
päätösten mukaisesti. System-
bolagetin tulee vuosittain teh-
da hallitukselle selkoa teh-
dyistä ja tulevista myymäläin-
vestoinneista. Jokaisesta uu-
desta avattavasta myymälästä
on haettava laäninhallituksen.

pullinen päätösvalta. Luvat
oval roimassa loislaiseksi.

Anniskeluluvan myöntämis-
tä harkittaessa tulee ottaa huo-
mioon ravintolan tarve sekä
hakijan ja huoneiston sopi-
vuus. Erityistä huomiota tulee
kiinnittaa hakijan lainkuuliai-
suuteen ja kykyyn vastata vel-
voitteistaan yhteiskunnalle.
Mikali ravintola ei maksa vero-
jaan ym. sitoumuksiaan yhteis-
kunnalle. tulee ko. viranonrai-
sen ottaa yhteyttä lääninhalli-
tukseen.

Anniskelulupia myönnettä-
essä poliisi selvittää hakijan
(os kyseessä on yhtiö m1ös

hallitusten .jasenten) luotetta-
vuuden. Veroviranomaisilta
s.lr itetään aikaisempi toimin-
ta (konkurssit, verovelat). Lää-
ni h1väksyy vastdaval hoitajat.

Ravintoloita valvovat lää-
ninhallitus, poliisi ja alueelli-
nen sosiaalihallinto. Tukhol-
man laanillä on 5-6 omaa tar-
kastajaa. Poliisilla on 9 miestä
ravintolatarkastustoiminnassa.

Lääni myöntää anniskelun
jatkoajat kuultuaan kuntaa.

o90aJo AtKOHOtIPOt]TIIKKA
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kunnanvaltuuston ja poliisin
lausunto. Päätoksissa tulee ot-

taa huomioon alkoholipoliitti-
sel ja lleisön palveluun liitty-
vät näkökohdat.

Kuluvan vuoden alussa Sys-

tembolaget on päättänyt perus-

taa hitaassa tahdissa alkoholi-
mlymälän 2l kuntaan. joissa

sitä ei ole ja jotka ovat sitä ha-

keneel. Kymmenen kuntaa ei

halua alkoholimyymälää, mur
ta niissäkin on kattava verkosto

tilattujen alkoholijuomien luo-
vutuspaikkoja.

Vuonna 1989 päätetliin
aloittaa itsepalvelumyymälä-

kokeilu. Itsepalvelumyymälöi-
tä on kahdeksan.

OPERAAIIO
"KROGSANERING"

Ruotsin alkoholi- ja tietojär-
jestelmät eivät ole yhta keskit-
tyneitä kuin Suomessa. Ruot-

sin ravintolaelinkeinon piiris-
sä on viime vuosina liikkunut
huhuja taloudellisesta rikolli-
suudesta, jota myös tehdyt sel-

vityksel lukivat. Jo aiemmin on

lainsäädännollä yritetty saada

kuriin laittomat nk. "mustat
huvi huoneislot". jotka toi mival

halvemmin toimintaedellytyk-
sin kuin ravinlolat ja joita ei

valvo kukaan.

Ravintolaelinkeino on ollut
huolissaan huonosta imagos-
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taan ja epäterveestä kilpailus-
ta. Viime vuoden kevaalla Tuk-
holman lääniin maaherra ja

läanin poliisimestari kiinnitti-
vät asiaan huomiota. Alkoi
operaatio "krogsanering".

Tama rarintolaelinkeinon
tervehdyttäminen on kahdek-

san viranomaisen yhteisope-

raatio. Siinä ovat mukana Tuk-
holman laaninhallitus (luvan-

myöntäjä, oikeus peruuttaa lu-
pa). poliisi (rahanpesul esim.

pankkiryöslöistä. organisoilu

rikollisuus). t eroviranomaisel
(tulo- ym. verojen maksu), työ-

suojcluviranomaisel (laitto-

masli maahan tullul lyövoima.

määräysten laiminlyönti), ym-

päristöviranomaiset (melu), so-

siaalihallinto (työttömyyskor-

vausten maksu työssä oleville),
tul li (salakuljetell u rauku-aine.

atkohol i) ja ulosollovi ranomai-

set,

l,äänissä on neljä patnrllia,

.joissa jokaisessa on kaksi po-

Iiisia. Rahanpesututkimuksis-

sa on selvinnyt mm. pankki-

ryöstöjä. Operaation kautta

päästään käsiksi siten muu-

hunkin rikollisuuteen. Myös

suojelurahojen maksamisla

epaillaan (arviot 50 000-
f50 000 kruunua).

Suurimmat ongelmat ovat

poliisin mukaan nk. etnisissä

rar intoloissa. Niiden kirjanpi-
dossa on .jatkuvasli puutleila.
Päättäjät eivät etukäteen usko-

neet, että laiton ravintolatyö-
voima on niin yleistä Tukhol-
man ravintoloissa. Esimerkiksi

t htlen rar intolan B työnlekijäs-
tä 6 oli maassa laittomasti ja 4
sai työttömyyskorvausta.

Poliisin mukaan nyt on selvi-
lelll rain rikollisuuden huip-
pu, mutta operaatiolla on en-

naltaehkäisevä vaikutus.

Viime vuoden marraskuun

loppuun mennessä oli peruu-

tettu lupa 35 kertaa (edellis-

vuonna 15 peruutusta) ja an-

nettu 54 varoitusta.

Suomessa ei ole ollut yhtä

vakavia ja laajalle levinneitä
ongelmia. Meillä luvat myön-

lää yksi viranomainen. jolen

lieto hakijoiden mahdollisista

rikkeistä on samalla viran-
omaisella. Lama on tuonut vä-

häisessä määrin ongelmia

meiilekin konkurssi- ja,,mis-
taj anvaihdostapauksissa.

Artikkeli perustuu neuvotte-

luihin sosiaalihallituksessa
(alkoholijarjestelmä ) sekä ho-

telli- ja ravintola-alan etujär-
jestön edustajan kanssa. Lää-

ninhallituksessa fiärjestelmä
ja "krogsanering") oli mukana

myös poliisin ja verottajan

edustajat.

JUHANI HAKALA
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