
AJASSA L!IKKUU

ALKO TUNTEE SOSIAALISEN VASTUUNSA

Alko on $O-ltnun puoliaä-
listä lähtien yhä seh:emtnin
lrchittynyt lükeyrityksen
suuntadn) ja sätä on tullut
yritys yritysten joukossa.
Alkon pääjohtajana 72
Duotta toilninut Heikhi Kos-
ki korostaa, että AIko yri-
tyks e nä tulets aßuude s s akin
tuntee sosia alisen,nastuun-
s.,-

Heikki Koski jätti pää-
j ohtajan tehtäoät elo-syys-
kuun aaihteessa, mutta jat-
kaa Alkossa ouoden 7994
loppuun.

KAHTATAINEN ROOTI

Alln j outuu lähituleaaisuu-
de s s a us eimrnilla t oi,mialoil-
laan aaoim.eeru kilpa,iluun
muiden samalla alalln toi-
minien yritysten ka,nssa..

Johtaako tämä läketalou-
d,ellisen puolen korostumi-
s e en Alkon toiminruts sa?

- Alkon rooli on ollut kahta-
lainen. AIko on sekä alkoholi-
politiikan suunnittelija ja to-
teuttaja että merkittävä suoma-
lainen liikeyritys. 80-luvun
puolir älistä alkaen liikeyritys-
lunktio on tullut esille ihan loi-
sessa laajuudessa ja toisella
lavalla painotettuna kuin ai-
kaisemmin. Mutta samalla
Alko on ollut ja on yritys, joka
tuntee sosiaali- ja terveyspo-
liittisen vastuunsa.

- Ja vaikka Alko tulevaisuu-
dessa ikään kuin normalisoi-

tuu yrityksenä ja joutuu vähit-
täismyyntiä lukuun ottamatta
varsin koraan kotimaiseen ja
kansainväliseen kilpailuun,
joka edel lyttää si ltä vahvaa yri-
tys- ja liiketaloudellista otetta,
sosiaalinen vastuu liiilyy mie-
lestäni jatkossakin hyvin vah-
vasti Alkon rooliin. Nain on jo
siitä syystä, että vahittäis-
myynti säilyy Alkon yksinoike-
utena ja että sitä on perusteltu
sosiaali- ja terveyspoliittisilla
tekijoilla. Mutta näin on muu-
lenkin ajatellen Alkon tehrävä-
kenttää ja kaikkia siihen liirry-
viä traditioita. Ei Alko sosiaali-
sesta vastuustaan irti pääse
eikä sen pida sira yrirraakään.

TUTKIMUSTA EI PIDA
HAJ A UTTAA

Sekä sinä että llkka Suorni-
nen olette aäme aikoinako-
ro staneet alkoholip olättis-
ten toimintojen Alkolla säi-
lyttämisen tärkeyttä. Kuin-
ka tärkeä tämä linjanaeto
on ottaen huornioon sen,
että hallituksen allnholila-
kiesityksen perusteluissa
a s e te tüan tdü oitte eltsi alk o -
holitie dotuks e n j a alkoholi-
tutkimuksen sürtäminen
pois Alkosta?

- Olen protestoinut sosiaali-
ja terveysministeriön suuntaan
tästä lakiesityksen peruste-
Iuissa olevasta maininnasta jo
siitakin syystä, että kun kerran
samassa yhteydessä on asetet-

tu työryhmät asiaa selvittä-
mään, on vahan yllattavaa ja
ihmeellistä, että perusteluihin
kirjoitetaan kevein peruslein
selvä tavoite.

- Minun on tietysti vaikea
pois lähtevänä ottaa kantaa tu-
levaisuuden kysymyksiin; kan-
salaisena voin sen tietysti teh-
dä. Kantani ei ole muuttunut,
ja pidan alkoholipoliittisia teh-
tävia Alkon kannalta hyvin tär-
keinä.

- Alkolla pitaisi olla riittäva
osuus ja ote näiden tehtävien
hoitamisessa myös jatkossa. Se

on tärkeätä tutkimuksen kan-
nalta, koska näin yhteen koot-
tuna ja toteutettuna kansainvä-
lisestikin arvostettu alkoholi-
lutkimus voidaan parhaiten
maassamme säilyllää. Sen si-
jaanjos se siirretään yliopistoi-
hin ja korkeakouluihin, se ha-
jautuu sinne, ja sita on hyvin
vaikea rakentaa vahvan tutki-
mustradilion ja tähänastisten
saavutusten varaan.

- Kun Alkon päätoimialue
on valmistaa ja myyda alkoho-
lijuomia, joihin liiuyy seka
myönteisiä että kielteisiä seu-
rausvaikutuksia, myös merkit-
täviä haittavaikutuksia, niin on
hyvin tärkeää. että Alko itse
myös jatkossa kefioo tuottei-
densa haittavaikutuksista ja
harjoittaa tutkimukseen perus-
tuvaa omaa ja yhteistoiminnas-
sa muiden kanssa tapahtuvaa
alkoholitiedotusta.

- Alko ei ole missään vai-
heessa pyrkinyt eika pyri mo-
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nopolisoimaan alkoholipoliitti -

sia tehtäviä itselleen. On aina

parempi, mitä useampi on tällä
kentälla talkoissa mukana. lli
ole sosiaali- ja lervel sminisle-
riönkään kannalta järkevää hä-

tistää Alkoa pois.

Entä ulkolrclipolüttisten
toimien rahoitus?

- Alkossa joudutaan talou-

dellisesti h1 vin kriittisesti tar-

kastelemaan myos alkoholipo-
liittisia tehtäviä. tutkimuksen
ja julkaisutoiminnan laajuutta.

- Minusta nyt esillä ollut
malli, jonka mukaan nämä teh-

tävät rahoitettaisiin alkoholi-
verotuksen tuotosta, kun niitä
ei voi lulevaisuudesra enää ra-

huittaa t htitln ylijäämästä, on

toimiva. Minusta ei ole mikään

ongelma, jos syksyisin neuvo-

teltaisiin toiminnan laajuudes-

ta sosiaali- ja terveysminisleri-
ön, valtiovarainministeriön ja
Alkon kesken, minka jalkeen

Alko sitten tekisi sor ituissa

puitteissa käytännön ralkaisul.
Oruko Alkossa ollut yhte-

näinen käsitys allrcholipo-
lät tis t e n t oimint oj en h oit a-
misesta?

- Keskuslelua on johtajis-

tossa käyty nimenomaan näi-

den tehtävien laajuurlesta ja

rahoittamisesta tulevai suudes-

sa; sehän on tässä avainkysy-

mys. Kun on päästy ratkaisuun,
jonka mukaan ne rahoitetaan

alkoholiverotuksen tuotosta,
johta.listolla on ollut yhtenäi-

nen näkemys asiasta.

EI VOI OLtA MONENTAISTA
MO RAATIA

Totesit, että Alkon tulee nyt
ja aastaisuud.essa,kin kan-
tcra sosiaalista oastuuta.
Miten koko konserni sa.a-

d,aan toimimaan tämän mu-
kaisesti? Künnitin huomio-

Kuva: Kalervo Koski

ta sährcn, että Finlandia
News -esitteessä kerrotaan
kuaan kanssa, miten slooa-
kialainen jalkapallojouk-
kue mairuostaa Finlandia
Vodlma. Eikö tällainen kal-
aa Alkon uskottaouutta
Suornessa sosio,ali- ja terue-
yspolättßet tekij ät huomi-
oon ottaüana yrttyksenä?

- Vienti on toiminut niillä
ehdoilla. joita asianomaisen

maan lainsäädännön tai ylei-
sen käytännön perusteella voi

pitaa kohtuullisina ja jarkevi-
nä. Olemme jouluneel vuosien

varrella jossakin määrin pai-

menlamaan agenlleja. että ei

mentäisi ylilyönteihin, ju py.-

kineet pitämään huolta muun

muassa siitä, että F inlanrlia ei

liity nuorisourheiluun eika
mielellaan liikenleeseenkään.

- Minun henkilukohtain"n
mielipiteeni on se, että vaikka
eri rrraiden säännökset eroavat

Ioisistaan ja vienti jouluu toi-

mimaan niiden mukaan, ei yh-

della yrityksellä voi olla mo-

nenlaista moraalia. Silla taytyy

olla pelisäännöt, jotka kattavat

koko kentän, mutta niissä pitää

olla liellyä väljyyllä. koska loi-
mitaan hyvin erilaisissa olois-

sa.

- Olennaista uudessa tilan-
teessa on se, että teollisuuden
osalla puloaa perusta hyvin pit-
källe menevältä alkoholipoliit-
tiselta harkinnalta. Vaslaisuu-

dessa mitä tahansa alkoholi-
juomaa, jota myydaan yhdessä

EU-maassa. pitaa ETA-sopi-

muksen perusteella voida myy-

dä myös täalla. Tuonnilla, vien-

nillä, tukkumyynnilla ja tuo-

tannolla ei ole enää samanlais-

ta alkoholipol iill isla merkitys-
tä kr.rin aikaisemmin. Alkoholi-
poliittiset keinot kytkeytyvät

' kkeatana pärvana ennen Kal

vah i ttai smyy nti monopoliin,
vero-ja hintatasoon sekä lietty-
jen säännösten. kulen ikarajo-
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jen, noudattamiseen ja tietysti
alkoholitiedotukseen.

EU:N KANNANOTTO
VAHITTAISMYYNNISTA

IARKEÄ

Kuinka pysyt:änä sinä näet
a ähit t äis my y ntim o n o p o lin
dsenutn jatkossa? Alkaako
paine EU:n suunnalta, ka,s-

oaa, jos Suornesta jamuista,
Pohjoßmaßta on tullut jö-
seniä?

- Kylla minä pidan hyvin
merkittävänä EU:n joulukuis-
ta, neuvotteluratkaisuun liitty-
vää kannanmäarittelya, jonka
mukaan vähittäismyyntimono-
polit sailyvät edellyttäen, että
ne eivät diskriminoi mitään tai
ketään myyntiin otossa tai hin-
noittelussa. EU ilmoitti taman

kantansa myös valvontaelimel-
le. On spekuloitu silla, etta val-
vontaelin voi ottaa valitusten
pohjalta erilaisen kannan.
Mulla jos Suomen. Ruotsin ja
Norjan eduskunnat kannatta-
vat vähittäismyyntimonopolin
säilymistä, niin uskoisin, että
se myös säilyy. Jos Suomi.
Ruotsi ja Norja ovat EU:n jäse-

niä. niiden sana painaa myös

näistä asioista päätettäessä toi-
sella tavalla kuin nyt. Eihän
EU kai kovin helposti jyrää
läpi enemmistöpäätöksiä sel-
laisissa asioissa. joita jotkut jä-
senmaat pitävat itselleen tär-
keinä.

- Tosin EU:ssa kilpailunä-
ktikohdat korostuvat voimak-
kaasti ja vähemmälle huomiol-
le jaavat sosiaaliset ja kulttuu-
riset ulottuvuudet. Mutta eikö
nyt ole joitakin viirreitä siita.
että nämä ovat saamassa uutta
painoa. Elamahan ei voi olla
pelkkaa kilpailulainsäädän-
töä.

VAIHTOEHTOINA
TYTARYHTIÖT TAI AtKoN

PIRSTOMINEN

Onho syntymässä oleaa
kons ernirakenne o oim.a tsai

heikkous? Alkon Toimihen-
Itilöid,en puheenjohtaja
Taru Ryhti on epäillyt, että
rnonopoliasemassa oleaa
kaupp a, j o nka o n lrchdeh a-
üa tuottajia tasapuolisesti
ja oharsa pi.d,ättyr:ä markki-
noinnissaan, j outuu rßtirü-
taan mryyntiään maksilnoi-
ma an py rldt: än t e ollisuuden
intressien kanssa.

- EU:n lahtokohtana on, että
kaupan ja teollisuuden pitaa
olla hyvin selkeästi erossa toi-
sistaan. Nykyinen jako liike-
toimintaryhmiin ei missään ta-
pauksessa riitä vastaukseksi.
Vaihtoehtoina eivät ole nykyi-
nen tilanne tai tytäryhtiöt, vaan

tltäryhtiör tai Alkon hajoilami-
nen erillisiksi valtion yhtioiksi.
Minusta ensiksi mainittu, kon-
semin koossa pitavä linja on

ehdottomasti parempi, koska
en näe. että Alkon pilkkomi-
sesta ainakaan mitään kansan-
taloudellista hyötyä olisi. Pi-
kemminkin siitä hyötyisivät
vain kilpailijat, suuret ulko-
maiset alkoholialan yritykset.

- Totta on, että teollisuuden
ja kaupan intressit menevät
osittain ristiin. Etäisyyttä täy-
tyy olla riittavasti. En näe, että
tämä lekisi konsernisla sinän-
sä heikon. Olen nähnyl taroi-
teltavana pyrkimyksenä pilk-
komisvaihtoehdon sijasta pitää
konsernia koossa, mutta sa-

malla loteullaa teollisuuden ja
kaupan riittävä eriyttäminen.

EPAVARMUUS HAIRINNYT

Allrc on ka.rsinut henkilös-
töä m.elko lailla aüme auosi-

na. Vieläkö saneerausta on
tar'aetta jatkaa?

- Kolmen viime vuoden ai-
kana henkilostön määrä on

merkittävästi vähentynyt. On-
neksi on ollut käytettävissä
pehmeita keinoja. Koko kon-
serrrissa on henkilömäärä ollut
alkuvuoden n.4 400, ja se on

l0 prosenttia vähemmän kuin
edellisenä vuonna.

- Minun on vaikea ottaa
kantaa siihen, miten tästä

eleenpäin jat ketaan. Yhtioitta-
misen sinänsä ei tarvitse vai-
kuttaa henkilökunnan ase-
maan, mutta se, miten AIko
menestyy kilpailualueella ja
milen tilanne r ahittäismyynti-
monopolin osalta kehittyy. vai-
kuttaa ratkaisevasti henkilös-
tön määrään.

- Kehitystä on nyt helpompi
an ioida kuin vuosi pari sitten.
kun tiedelään ne ulkoiset puil-
teet, joissa toimitaan. Tilanne
on ollut tavattoman vaikea, kun
ulkoisista tekijoistä on ollut
täydellinen epävarmuus.

MIEDONTUMINEN ]ATKUU

Miten aruioit alkoholin ku-
lutuksen ja juomatapojen
kehittyo än t äs tä e t e e np äin?
Mikä ao,ikuttrs uudella aero-
lailla on juomatottwnuk-
sän? Valuaatko Alkon aiem-
mat pyrkimyks et mie dont a a
kulutusta hiekkaan?

- Myönnän, että minua on

aika lailla huolestuttanut se,

ettei alkoholipoliittista harkin-
taa enää voida kayttää alkoho-
Iijuomien hintoja määrättäes-
sä. Uuden verolain eräiden
mietojen juomien hintoihin ai-
heuttamat korotukset ovat kui-
tenkin sen verran pieniä, että
en usko niiden käantävän mie-
dompaan suuntaan vievää pe-
rustrendiä, mutta rakenteen
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muuttuminen hidastaa kYllä

miedontumiskehitystä.

- Täma hintaratkaisu ei vic-
lä vaikuta kovin dramaallisesti

alkoholin kulutukseen, mutta

kun myöhemmin joudutaan tu-
lemaan tuntuvasti lähemmaksi

eurooppalaista hintatasoa, sillä

on toisenlainen merkitys. Nyt

kuitenkin kokonaishintataso

pysyi vultioneuroslon vaati-

muksesta ennallaan, mikä ai-
heutti keskioluen ja huokeim-

pien mietojen r iinien hintojen

noslamislarpeen. Mietojen

keskihintaisten ja kalliiden
viinien hinnat laskivat, mikä
oli siinä mielessä oikeudenmu-

kain,'n ralkaisu. ellä aikaisem-

min juoman hinnan mukaan

määräytynyt alkoholivero, joka

tavallaan on haittavero, oli eri-
hintaisissa viineissä kor in eri-

suuri. vaikka haittavaikutus on

kuitenkin periaatteessa ihan

sama.

- Juomatavat muuttuvat aika

hitaasti ja pitkan ajanjakson

kuluessa, ja arvelen, että yh-

dellä hintaratkaisulla niihin ei

paljon vaikuteta, vaan se on

enemmän sukupolvikysymys.

MENESTYVA KONSERNI
VUONNA 2OOO

Millaisena näet Alkon tule-
aaisuud.en? lWillainen Alko-
konserni on auoden 2OOO

alussa?

- Minulla on se henkilökoh-
tainen näkemYs, että Alko on

menestvr ä kon"erni. erilainen
kuin länä päir änä. r almasli

paljon kansainvälisempi, mur
ta sen perusalueet ovat samat

kuin nrtkin eli alkoholijuo-
mien ralmislus ju kauppa niin

kotimaassa kuin ulkomailla-
kin.

MIEDONTUMINEN PLUSSAA
HUMALAHAKUISUUS

MIINUSTA

Miten näkisit koko alkolaß-
kautesi ja ennen kaikkea
pääjohtajakautesi plussttt
ja mätukset, miten antioisit
sitä koltonaßuutena?

- Kun tulin tähän huonee-

seen vuonna 1982. julkinen
mielenkiinto kohdistui alkoho-

lipolitiikkaan ja Alko yritykse-
nä jäi aika vahäiselle sijalle.
Tässä on tapahtunut selvä

muutos. ia Alko on yrilyksenä

kehittynyt normaaliyrityksen
suuntaan tällä sinansa aika

hankalalla toimialalla. Pitaisin

lälä m1önteisenä kehityksena.

kunhan .amalla pidelään mie-

lessä se, että sosiaalinen vastuu

ei hämärry matkan varrella.

- Toin.n mvönteinen asia on

se. että alkoholin kulutus on

muuttunut miedompaan suun-

taan. Tosin sanotaan, että tel'-

veydellisten haittojen kannalta

on samanlekerää. mistä juo-

masta sen alkoholinsa nauttii.
ja että ralkaisevaa on määrä.

Meillü kuitenkin akuulil so'i-
aulisel haital painotlurat voi-

makkaasti, ja niiden suhteen

aika suuri merkitys on silla,

onko nautittu väkeviä vai rnie-

to.ia tai väkevänä vai mietona.

- Olen tyytyväinen siihen al-

koholipoliittiseksi linjaksi
sanomaani kehitykseen, että

on menl) räljempliän ja mie-

tlompaan suuntaan, rnutta suh-

teellisen rarovaisesli ja pienin

askelin. jotta vasturaikutus ei

olisi heti kulman takana.

- Miinuspuolelle on lasker
tava se. ellä r äljentymis- ja

miedontumiskehitys ei ole ko-

vin paljon vaikuttanut humala-

kulutuksen määrään. Toisin

sanoen juomatävat ovat muut-

tuneet hitaammin kuin olisi
vuinut odoltaa. Humalan ja ra-

jun r iikonloppurll ppäämisen

osurrs on edelleenkin aika kor-

kealla tasolla.

- Siihen, onko Alko yritl"k-

senä uudistunut riittävän no-

peasti, on minun vaikea vasta-

la. \ hlä ja toisla on uudistami-

seksi tehty, samoin kustannus-

tason suhteen eika yksin hen-

kilöstökustannusten osalta,

vaan muutenkin. Mutta onko

rauhti ollut trrleraisuutta aja-

tellen riittävä, s. roidairn arr i-
oida vasta myöhemmin.

JORMA HENTII,A
MATTI VIRTAN.EN
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