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ONKO VUODEN 1968 ALKOHOLILAKI VOIMASSA?

ETA-sopimuksen voimaantulo
1.1.1994 siirsi meidät aikaan,
jolloin kansallisen lain sään-
nös ei ole edes paperinsa arvoi-
nen, jos se tulkitaan ETA-lain
vastaiseksi. Olen kirjoitellut
tästä problematiikasta muuta-
man vuoden tähänkin lehteen
erityisesti siksi, ettäjo pitkaan
on ollut tiedossa, että alkoholi-
lainsäädäntö on tämän asian
ensimmäinen koetinkivi.

Vallankumouksellinen pe-
rusperiaatehan asiassa on se,

että eduskunta syrjäytyy osit-
tain sekä lakien synnyttämi-
sessä eltä niiden kumoamises-
sa. Tässä vaiheessa asia konk-
retisoiluu tulkintavallan myö-
tä. Eduskuntahan on hyväksy-
nyt ETA-sopimuksen, mutta
koska sopimuksen artiklat ovat
hyvin avoimia, sisallon niille ja
tätä kautta osalle suomalaista
lainsäädantöä anraa tulk itsija.

VUODEN ATUN
MEDIANAYTE[MÄ

Joulukuun 1993 loppupäivinä
asiasta saatiinkin esimakua,
kun tulli alkoi olla hädissään
siita, mita vuodenvaihteen jäl-
keen tehdään rajaa lahestyville
alkoholirekoille. Suomessahan
oli tuolloin ja on edelleen voi-
massa oma alkoholilakimme,
jossa kaupallinen tuonti on Al-
kon monopoli. Kysymys kuu-
luikin, voitiinko tätä lakia enää
soveltaa.

Eräät Suomen johtavat ETA-
virkamiehet ilmoittivat julki-
sesti, että heidän mielestään
ETA-sopimuksen artikla 16 on
automaattisesti kumonnut al-
koholilain tuontimonopolia
koskevat pykälät. Antaa rekko-
jen tulla vapaasti vaan. On
Suomi-nimisen valtion omaa
typeryyttä, jos se ei pidä lake-
jaan kansainvälisten sitoumus-
ten vaatimassa kunnossa.
Luonnollista oli, että tullimies
ei tässä tilanteessa oikein tien-
nyt, mitä tehdä.

Asia selvisi tallä kertaa silla,
että sosiaali- ja lerveysministe-
riö eli alkoholiasioissa niin sa-
nottu substanssiministeriö il-
moitti tullille, että sen mielestä
Suomen laki ei ole pelkästään
voimassa, vaan myös sovellet-
tavissa. Tullimiehet heilutti-
vatkin tätä kirjettä sankalle
lehtimiesjoukolle, joka oli tul-
lut tekemään asiasta uutisen-
poikasta.

Joumalistit seurasivat us-
kollisesti Hotelli- ja ravitse-
misalan yrittajien liiton edus-
tajaa, kun tämä meni hake-
maan tullista alkoholijuomia.
joita Iiitto yriui ETA-sopimuk-
seen vedolen tuoda omiin ni-
miinsä maahan. Uutisointi oli
huikeaa. Tuli mieleen presi-
dentti Koiviston vertaus srlpu-
lilaumaan. Tätä ennen olimme
saaneet seurata skoonelaisen
elintarvikekauppiaan melkoi-
sen kömpelöä yritystä huuto-
kaupata viinejä I i ikkeessään.

MUUTAMA PIENI TOTEAMUS

Asian nerous ja pirullisuus pii-
Iee siinä, että useimmat ETA-
säännökset ovat hyvin avoimia
ja antavat runsaasti tilaa tul-
kinnalle. Valtaa pitaa hallus-
saan se, joka tulkitsee näita
säännöksiä.

Ei ole niinkaan ongelmallis-
ta, että tulkintavalta annetaan
rauhassa sinne, jonne se kuu-
luu, eli EFTA:n valvontaeli-
melle, ESA:lle ja EFTA:n tuo-
mioistuimelle. Yllä kerrotussa
tapauksessa tulkintavaltaa
pyrki kuitenkin käyrrämäan
pari virkamiestä. jotka ilmoitti-
vat olevan selvää, että ETA-so-
pimus purkaa automaattisesti
ainakin tuontimonopolin. Siis
yhdella pienella toteamuksella
olisi ratkaistu juridinen, sosio-
loginen ja vaikka mika loginen
ongelma, josta eri foorumeilla
oli kiistelty pitkäan ja josta eri
Pohjoismaat olivat olleet aivan
eri mieltä. Puhumattakaan sii-
lä. että meidän järjestelmäm-
me olisi tätä kautta mennyt täy-
sin sekaisin.

Tässä tosin takana oli myös
Suomen hallituksen kuuluisa
jouluinen kirjeenvaihto EL-
komission kanssa. Hallitus il-
moitti komissiolle yhtyvänsä
komission kannanottoon, jonka
mukaan ETA-sopimus on ku-
monnul muun muassa tuonli- ja
tukkumlyntimonopolin. Suo-
men hallituksen kannanottokin
tapahtui yhdella pienellä tote-
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amuksella. Samaan aikaan Suo-

men hallitus ei ollut millaan

osannut päättää. minkälaisen

alkoholilain muutosesityksen se

haluaisi valmisteltavan. Etten

sanoisi, ertäthese are the days of
miracle and, uonden

ETA-SOPIMUKSEN 'I 6

ARTIKTA REVISITED
ELI VIELA KERRAN

Tämä sekainen tilanne kiertyy

koko ajan ETA-sopimuksen ar-

tiklan 16 tulkinnan ympärille.
ETA-sopimuksen voimaanpa-

nolaissa sanotaan, että jos so-

pimuksen määräys on ehdoton
ja riittävän täsmällinen, sen

kanssa ristiriitaista kansalli-

sen lain säännöstä ei saa sovel-

taa, eli kansallinen laki on

tuolloin automaattisesti mita-

tön. Yleisemmin tämä tarkoit-
laa, eltä ETA-laki roitlaa aina

kansallis.n [ain. Onko siis ar-

tikla 16 ehdoton ja riittävan

täsmällinen ? Jos se ei ole, niin
miten asiaan saadaan selvyys?

Kuten me kaikki Alkoholi-
politiikka-lehden lukijat tie-

dämme, niin anikla 16 on sa-

namuodoltaan hyvin avoin.

Kaupalliset valtionmonopolit
on muutettava sellaisiksi, että
"lararoiden hankintaa tai

mlyntiä kosker issa ehtloissa ei

syrjita EY:n jäsenvaltioiden

kansalaisia eika EFTA-valtioi-
clen kansalaisia". Mikaan fa-

kiiri ei saa tästä kovinkaan eh-

dotonta tai riittävän täsmällis-

tä. Vielä suom. huom.: englan-

ninkielisessä tekstissä on sana

"adjust", joka oppikouh.rn eng-

Iannilla tarkoittaa "sopeuttaa",

muttä EL-englannilla siis

"muuttaa". No jaa.

Samoin me kaikki tiedam-

me. että ETA:ssa eivät ole mu-

kana pelkästään artiklat, vaan

ALKOHOT POLTI KKA
59 (r994) I

myös EY-tuomioistuimen en-

nakkopäätökset. Näistä me

taas löydämme kuuluisan rou-

va Mangheran, jonka tupakoi-
den salakuljetus Italiaan pää-

t1i siihen. että EY-tuomiois-

tuin katsoi tuontimonopolit ar-

tiklan 16 alkuperäistekstin eli

Rooman sopimuksen artiklan

37 vastaiseksi per se. Viimeksi

mainittu sana ei ole suomea

vaan latinaa ja tarkoittaa jota-

kin sinnepäin kuin sinänsä'

Hataisempi t ieteenharjoitta-
ja tekisi tästä sen johtopäätök-

sen, että näin on mYös artiklan
16 kohdalla. Ongelmaa selvit-

tämään asetettiin L7.3.1992

von Hertzenin alkoholilakityo-

ryhmä, joka julkaisi mietintön-

sä 4.6.1993 (STM 1993:21).

T1öryhmä lahti mlos siita pe-

rusajatuksesta. että ETA-soPi-

mus on tulkittavissa siten, että

se vaatii Suomea purkamaan

muun muassa tuontimonoPo-

lin. Asiaa ei kuitenkaan pidet-

ty itsestään selvänä.

Ensinnäkin katsottiin, että

suomalainen alkoholij arjestel-

mä on juridisesti ja faktisesti
eri asia kuin Italian tupakka-
monopoli. Ongelmalliseksi

nähtiin myös tukkumYYntimo-

nopoli. Eihan rekkojen Suo-

meen pääslämisessä ole mi-

taän mieltä, jos ei tiedetä, mitä

lastille tehdaän. EY-oikeudes-

ta eli tästä ns. case-law'sta ei

löytynyt tapausta tähän.

Työryhmä yritti epäselvässä

tilanteessa tehda ratkaisun,
jossa ennakoitiin se lopputu-
los. johon tuomioistuin PäätYi-
si. jos lapaus sinne joutuisi.

Tuomioistuintietä pidettiin hY-

vin todennäköisenä siinä taPa-

uksessa, että mitään ei tehdä.

Samalla kuitenkin haluttiin
ehdottomasli pitaa kiinni suo-

malaisen alkoholipolitii kan so-

siaali- ja terveyspoliittisista

perusperiaatteista, minka joh-

dosta ehdotettiin vähittäis-
myynnin säilyttämistä edel-

leen monopolina sekä asleit-

taista etenemistä muiden mo-

nopolin osa-alueiden purkami-
sessa. Olisi kaikissa tilanlei"sa
parasta pyrkia tekemään muu-

tokset hallitusti ja itse.

Pidtu työryhmän linjauksia
edelleen hyvinä ja monet kii-
raslulet keslävinä. Toinen asia

on, että työryhmän ehdottama

asteillainen eteneminen ei

ehkä enaä riita. Nain varsinkin

sen jälkeen. kun Suomen ja

myös Ruotsin hallitus ilmoitti-
vat kantansa ETA-sopimuksen

vaikutuksesta tuonti- ja tukku-

myyntimonopoliin. Yhtäkkiä

Ruotsi, joka oli ollut hyvin

tiukkana asiassa, ilmoitti ko-

missiolle suostuvan lähes

kaikkiin komission vaatimuk-

siin, kunhan komissio ei Puutu
vähittäismyyntiin. En tiedä,

oliko aikaisempi menettely hY-

vin taitavaa neuvottelutaktiik-
kaa, mutta ns. suu ns. auki olen

tatä akkikaannöstä seurannut.

Lopuksi on muistettava, että

kysymystä tutkitaan Parhail-
Iaan ESA:ssa, minka lisaksi

asiaan ollaan hakemassa en-

nakkopäätöslä EFTA:n tuomi-

oistuimelta. ESA:han lienee

tullut asiasta valituksiakin,
mutta ennen naita ESA on

myös oma-aloitteisesti aloitta-

nut tulkinnan. EFTA:n luomio-

istuimeen, joka on neuvoa-an-

tava elin, asia taas menee suo-

malaisen tuomioistuimen kaut-

ta. Tutkinta kohdistuu Parhail-
laan tuonli- ja lukkumyYnlimo-

nopoliin. Vahittaismyynti odot-

taä vuoroaan.

Rubicon-joen yli tultiin
1.1.1994. Arvat ovat ilmassa.
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