
nen, tulee olla vahva sosiaa-

li- ja terveyspoliittinen lah-
tokohta. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön tehtävänä

on riittävän selkeästi ohjata

lääninhalliruksia yhtenäi-

seen käytäntöön koko sosi-

aali- ja terveyspolitiikan
alueella.

Hämmästelen myös Ha-

kalan tietoa laaninhallitus-
ten valvonnan vahäisyydes-

tä ja tehottomuudesta. Lää-

ninhal litukset ovat suoritta-

neet valvontatehtävät lain
edellyttämällä tavalla.

Säännökset tai määräykset

eivät edellytä lääninhalli-
tuksilta valvontatoimien ra-

porlointia Alkolle. Laanin-

hallitukset ovat suorittaes-
saan niille kuuluvaa alko-
holivalvontaa toteuttaneet

vuoden 1991 alkoholilain
muutoksen yhteydessä so-

vittua toimintalinjaa, jonka

mukaan valvonnassa pyri-

Talla hetkellä suurimmat

ongelmat alkoholin kaupan

valvonnassa ovat keski-
oluen anniskelussa, jonka

lainmukaiset ensisijaiset

valvojat ovat poliisi ja laa-

ninhallitukset. Alkon val-
vontayhteistyö poliisin
kanssa on yleensä pelannut

hyvin ja poliisilta on tullut
runsaasti epäkohtahavain-

toja.
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tään ensisijaisesti ohjauk-

sen ja neuvonnan keinoin
ehkäisemään epäkohtien

syntymistä ja poistamaan ne

jo aikaisessa vaiheessa.

Kaikissa valvontakontak-

teissa on myös korostettu

yrittajan vastuuta alkoholi-
järjestelmän yhtenä osate-

kijänä. Lisäksi totean, että

yhteistyti Alkon piiri- ja pai-

kallistason sekä poliisin
kanssa on toiminut erittäin
hyvin.

Alkoholihallinnon tehtä-

vien siirtäminen lääninhal-
lituksille nykyistä laajem-

min edellyttää luonnollises-

ti henkilostövoimavarojen
ja määrärahojen lisäämistä

näiden tehtävien hoitami-
seen. Tämän asian ratkaisu

on kuitenkin "suuremmas

käres". Se on sosiaali- ja ter-

veysministeriön ja sisäasi-

ainministeriön kesken neu-

voteltava asia. Neuvottelun

tulos on myös katsottava

valtioneuvostotasolla teh-

dyksi linjanvedoksi toteu-

tettavasta alkoholivalvon-
nan volyymistä.

Yhdyn osittain Hakalan

käsitykseen aluehallinnon
uudelleen organisoinnista.

Näen kuitenkin alkoholi-
hallinnon niin kapea-alai-

sena toimintana sosiaali- ja

terveyspolitiikan kentässä,

ettei sen irrottaminen erilli-
seksi toiminnaksi ole tar-

koituksenmukaista. Mikäli
aluehallintoa jarjestellaan

uudelleen, tulee silloin ka-

sitella laajempia toimiala-
kokonaisuuksia.

Lopuksi totean: Aika, jol-
loin alkoholipolitiikan teko

oli harvojen hallinnassa ole-

vaa "salatiedettä" ja yksin-
oikeus, on päättymässä.

ANT'TI PALOKANGAS

kasvanut voimakkaasti, sa-

moin kulutus. Keskiolut on

myös nuorisojuoma.

Usein yrityksel. jotka ei-
vät tasonsa vuoksi saa alko-

holilain alaista lupaa, hake-

vat keskiolutluvan. Huo-

neistoja on saanut halvalla.

Lama on pahentanut tilan-
netta. Ennaltaehkäisy ja

vastuun siirtäminen yrittä-
jalle eivät auta, kun tilanne

LAAN I N HALLITUSTEN VALVONTA

Lääninhallitukset ovat

keskittyneet ennaltaehkäi-

syyn, kun resurssit eivät rii-
tä tehokkaaseen valvon-

taan. Lisääntyneet toimen-

pideluvut ja ympäristön ja

asiakkaiden valitukset
osoittavat selvästi, että en-

naltaehkäisyn aikana on

valvontatilanne heikentynyt

olennaisesti. Keskioluen

anniskelulupien määrä on
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on jo pää11ä. Heikoimmat
yritykset eivät hakeudu va-
paaehtoiseen koulutukseen.

Lääninhallitusten ennalta
ehkäisevä työ on varmasti
arvostettavaa ja kiitosta an-
saitsevaa. Sita en arvostele.

Keskiolutlaissa ei kuiten-
kaan puhuta ennaltaehkäi-
systä, vaan laki toteaa yksi-
selitteisesti. että annettujen
säännösten ja määräysten

valvonta alkoholin kaupas-

sa kuuluu laaninhallituksil-
le. Jos ensisijainen valvoja
ei valvo, niin kuka valvoo?

Lapin laaninhallituksen
tarkastajan Antti Palokan-
kaan mukaan laaninhalli-
tusten ei tarvitse raportoida
valvontatoimistaan Alkolle,
joka kuitenkin yksin voi
puuttua lupaan ja sen ehtoi-
hin. Sama kanta on myös ai-
nakin Keski-Suomen lää-
ninhallituksella. Minulle on

ollut yllätys, että esim. Kes-
ki-Suomessa oli annettu yli
sata varoitusta ja huomau-

tusta, joista ei ole katsottu
aiheelliseksi kertoa muille
valvontaviranomaisille.

Näma lääninhallitusten
kannat eivät vastaa sosiaali-
ja terveysministeriön ohjei-
ta (Yleiset ohjeet alkoholi-
lainsäädännön valvonnan
suorittamises ta 20.3.\992),
joissa sanotaan: "Mikäli ky-
symys on vakavammasta

säännösten rikkomuksesta

- - tarvittaessa toimenpide-
esitys poliisille, alkoholiyh-
tiolle tai muulle asianomai-
selle viranomaiselle (.. 3)."

- - "On tärkeätä, että val-
vontaviranomaiset epäkoh-

tatapausten käsittelyssä toi-
mivat yhteistyössä, jotta
vältytäan paallekkaisilta
toimenpiteiltä ja pystytään
myös tehokkaasti seuraa-

maan toimenpiteiden vaiku-
tusta (s. 4)." - - "Lääninhal-
litusten tulee toimia yhteis-
työssä poliisin ja alkoholi-
yhtiön kanssa kattavan ja
tulkinnoiltaan mahdolli-
simman yhdenmukaisen

valvonnan aikaansaamisek-
si (s. 6)".

Kyseessä voi olla myös

linjaero. Lääninhallitukset
saattavat tyytyä ehkä huo-
mautukseen vakavimmissa-
kin epäkohdissa. joissa

Alko ja poliisi ryhtyisivat
tiukempiin lupaan kohdis-
tuviin toimenpiteisiin epä-

kohtien toistumisen estämi-
seksi. Kun yleisimmät epä-

kohdat ovat päihtyneille ja
alaikaisille myynti ja annis-
kelu, paihtyneiden oleske-
lun salliminen ja järjestys-
häiriöt, ei huomautus aina
riita.

Nimenomaan ennaltaeh-
kaisyn kannaltahan olisi en-

siarvoisen tärkeää, että epä-

kohtiin voitaisiin puuttua
riittävin toimenpitein jo al-
kuvaiheessa, ennen kuin
epakohdat pahenevat, eikä
kerätä epäkohtia ennen toi-
menpidettä. Laaninhallitus-
ten toimenpiteistä tulisi ker-
toa Alkolle senkin vuoksi,
ettei sama rike aiheuta kak-
sinkertaisia toimenpiteitä.

Yrittajien oikeusturva
edellyttää valvontaviran-
omaisten saumatonta yh-
teistyötä epakohtatapauk-

sissa. Jos tämä yhteistyö ei

nyt pelaa, niin miten se voisi
pelata jatkossa, kun edelly-
tetään tiiviimpää yhteistyö-
tä. Tiedan hyvin, että yhteis-
työ muilla alueilla Alkon ja
Iaaninhallitusten välillä on

useimmiten kiitettavalla ta-
solla. Ainoastaan valvonta-
tieto ei kulje - myös mainit-
tujen laaninhallitusten omi-
en ilmoitusten mukaan.

Asiantuntijat ja kaikki
alan etujärjestöt sekä Alko
ovat vastustaneet lupa- ja
valvontajärjestelmien ha-
jauttamista myöntäjien eri-
tasoisen kokemuksen, am-

mattitaidon, erilaisten arvo-
jen ja kriteerien vuoksi.
Nain jatkettaisiin eriarvoi-
suutta, josta lakien yhdistä-
misella pyrittiin eroon. Pe-

rusteena on myös se, että
Alkolla on koulutettu ja ko-
kenut henkilöstö. jonka toi-
mintatavat tunnetaan ja jo-
hon luotetaan.

Mita alueellistamiseen
muuten tulee, kehotan Palo-
kangasta tutustumaan Ruot-
sin ja Norjan huonoihin ko-
kemuksiin alueellisten jär-
jestelmien epätasa-arvosta
ja tehottomuudesta. Norjas-
sa on ministeri puuttunut
asiaan ja Ruotsissa harki-
taan aikarajaa, jonka aikana
päätöksen on synnyttävä.

Ruotsissa lääninhallituk-
sia ollaan kehittämässä oh-
jaavaksi ja neuvovaksi orga-

nisaatioksi, joka seuraa val-
takunnallisten tavoitteiden
toteutumista. Oletan, että
Suomessa on sama tavoite.

Valtiontalous on tiukilla.
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Esitetty lupa- ja valvonta-
jarjestelman hajautus on

selvästi kalliimpi kuin pe-

rustettavan tuotevalvonta-

keskuksen oma kenttäver-

kosto. Lääninhallitukset pi-

tää kouluttaa ja niiden toi-

mintaa seurata, niille jokai-

selle tulee luoda jarjestel-

mät ja hankkia laitteet.

Kaikki tämä aika on pois

tuotevalvontakeskuksen te-

hokkaasta valvontatyöstä.

Alkoholihallinto-osasto
on ilmoittanut hoitavansa

kaikki alkoholihallintoteh-
tävät kolmannesta Pienem-
malla kenttahenkilöstöllä
kuin se, jolla laaninhalli-
tukset pystyisivät hoita-

maan vain keskiolutasiat.

Nyt tuotevalvontakeskuk-

sessa tarvitaan vielä toimi-

henkilöita pelkastaan laa-

ninhallitusten kouluttami-

seen ja ohjaamiseen.

Nytkaän lääninhallituk-
set eivät pysty suorittamaan

ri ittavaä tarkastustoimintaa

rahapulan vuoksi. AIko on

yrittänyt paikata tätä val-
vonnan aukkoa. Lääninhal-

litukset ovat ihmetelleet,

kun Alkosta on viime aikoi-

na välitetty heille Iaaninhal-

lituksille kuuluvia valituk-
sia. Ravintolatoiminta on

elävää elämää, ei sitä kirjoi-
tuspöydän takaa valvota vi-
rastoaikana.

Paikallisen tason keski-

olutpäätökset tekee Alkon

organisaatio. Kenttätoimin-

ta tapahtuu alkoholihallin-
to-osaston lukuun, sen kus-

tannuksella, tiukan ohjauk-

sen ja valvonnan alaisena.
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Keskiolutlupien myöntämi-

sessä ei ole tarveharkintaa,

vaan määrätyt edellytykset

täyttäville liikkeille on lupa

myönnettävä.

Palokangas arvostelee Al-
kon organisaatiota paikalli-
sista eroista, ja kuitenkin
hänen mukaansa alkoholi-
politiikkaa tulee soveltaa

alueellisesti. Ruotsissa so-

siaalihallitus on valittanut
vähäisiä mahdol lisuuksiaan

yhdenmukaistaa eri Iäänin-

hallitusten linjoja.
Maaräaikais-, kausi- ja ti-

lapäisanniskeluun en puu-

tu, koska Palokangas tuntuu

sekoittavan kasitteita. Tila-
päinen ja määräaikainen

lupa ovat ammattikielessä

sama asia, mitä taas kausi-

lupa ei ole. Eikä anniskelu-

alueen laajennus, joka kylla
voi olla kausikohtainen, ti-
lapäinen lai määräaikainen.

Alkoholi- ja keskiolutlaeis-
sa on näitä lupia koskevat

erilaiset tarveharkinta- ja

muut määräykset. EPailen

käsityksen Alkon horjuvas-

ta linjasta perustuvan käsi-

tesekaannuksiin.
Tünnen lääninhallitusten

toimintatavan ja hämmäste-

len pyrkimyksiä salata toi-
menpiteitä ja havaintoja.

Tunnen toimintatavan siltä-

kin ajalta, kun kesäravinto-

loiden elinkeinoluvat tuli-
vat vasta syksylla.

Palokangas näkee alko-

holipolitiikan kapea-alaise-

na osana sosiaali- ja terve-

yspolitiikkaa. Näin on, mut-

ta se on muutakin. Alkoholi-
politiikkaa harjoitetaan ra-

joittamalla yksityisen elin-
keinon toimintaedellytyksiä
ja siten vaikuttamalla työn-

tekijöiden työskentelyolo-

suhteisiin. Itse asiassa koko

lainuudistus perustuu tä-

hän: EU:n edellyttämien va-

paan kilpailun edellytysten

huomioon ottaminen ja so-

vittaminen sosiaali- ja ter-

veyspoliittisiin päämääriin.

Ruotsin alkoholikomitean

mietinnössä ollaan erilyisen

huolestuneita myöntäjien

puutteellisesta juridisesta
ja liiketaloudellisesta kou-

lutuksesta. Lääninhallituk-
set myöntävät siella luvat ja

ravintola-alan rikollisuutta
on aseleltu selvittämään eri

viranomaisista koostuva te-

horyhmä.

Palokankaan linjan vas-

taisesti vähenee kuntien

rooli alkoholilakiesityksen
mukaan esimerkiksi lupa-

asioissa. Valvonnassa ei val-

takunnallisen lain sovelta-

misessa voida noudattaa

paikallista tulkintaa. Lain

on oltava sama kaikille.
Mita alkoholipolitiikan

salatieteyteen tulee, niin
tämä lehti on aina ollut
avoin keskustelulle, jos

vain on keskusteluhaluja'
Kukaan esim. ei tunnu kan-

tavan huolta kulutuksen
kasvupaineista. Jos salatie-

teydella tarkoitetaan Alkon

asiantuntemusta, niin se on

aina ollut halukkaiden kay-

tössä ja sitä on myös sään-

nöllisesti julkaistu. Juttuni,
johon Palokangas reagoi, oli
tällainen vuosikatsaus.

JUHANI HAKALA
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