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ALKOHOLIJUOMIEN REAALIHINNAT TULEVAT LASKEMAAN

Alk o h o lij u o mie n r e a alihin-
toja on Suomessa lähit:uo-
sina selkeästi ktskettatsa,
jotta tuontialltoholßta ei
tulisi pysyoää uhkaa lrcti-
ma.iselle m4,ynnille. Jos tu-
rßtit:änan rajoituksßta
kyetöän Ea:n kanssa sopi-
muun, tämä saattaa onnis-
tua jopa nün, että nirnelli-
nen aerotaso pidetään en-
nallaan ja annetaan intlaa.-
tion aähitellen syöd,ä reaa-
lihinnoista lüat pois. Suo-
malaß e n alk o h olip olitäkan
sopeuturninen DU-oloihin
ei aölttömättä ole nän clra-
ma,attinen prosessi kuin on
sekä pelätty että toiuottu.

Näin sanoo settraeuassu
haastctttelussa sosiaali- ja
t era ey sminßt e riö n ylij oht a-

.ia Jarkko ßskola. Eskola
j oht aa minist eriön e hkäis e -
aän sosiaali- ja tert:eyspoli-
täka,n osastoa, .ionlta oas-
tuulla on - uuden alkoholi-
lain oloissa entistä sel-
keämmin - alkoholipolitä-
ka.n suunnittelu ja ohjaus.

EI ALKOA ALKON PAIKALTE

Ennen Alko hallitsi aiha su-
a e re e nis ti nän alkoholip oli-
täklma kuin alkoholit alout-
ta. Onlrc yksityßten intres-
sien aoirna kastsantut jo 

"yt
nän suureksi, että julkinen

kontrolli on se, joko. sopeu-
tuu?

- Yksityisten intressien roi-
ma on kasvanut nimenomaan
julkisuuden kautta ja avulla,

erityisesti EU-prosessin aika-
na. Tässä mielessä ne ovat il-
man muula saaneet lisää pai-

noarvoa. Huolestettuvaa tässä

on se, että samaan aikaan pe-

rinteisen järjeslökenlän ääni

on selvästi heikentynyt. Tar-

koitan ennen kaikkea raittius-
liikettä, jonka esittämilla argu-
menteilla ja linjanvedoilla oli
aikaisemmin tärkeä tasapai-
nottava rooli.

Uusi alkoholilaki mullßti
r:anhan kontrollijärjestel-
mön. M ihin t o d,e llinen o alt a
tule e ny t ke skittymään - a ai
ke skitty ykö mihinkään?

- Suurin muutos on se, että

Alko menetti pääosan alkoho-
Iipoliittisesta vallastaan. Van-

ha Alko-keskeinen sysleemi

on hajautumassa rypäleeksi
STM/STTV/AIko/tutkimuslai-
tokset. Yleisohjaus on minisle-
riolla, hallinto ja valvonta tuo-

tevalvontakeskuksella, tutki-
mus ja siihen liittyvät toimin-
not ovat siirtymässä Stakesille
ja Kansanterveyslaitokselle.
Kontrollimielessa Alkon tehtä-
vaksi jaa lahinna vahittäis-
myyntimonopolin yllapito. En

usko. ellä mikaan raltaketjun
lenkeistä olisi nousemassa Al-
koksi AIkon paikalle.

Mikä on STM:njo, STW:n
työnjako jatkossa?

- Ministeriö ohjaa ja tuote-

valvontakeskus toimeenpanee.
Käytännössä jako ei aina ole

kovin selkeä. Siksi pohdimme-

kin parhaillaan, milen asiat
järjestetään. Osa ministeriön
vanhasta vallasla tietysti siir-
tyy tälle uudelle organisaatiol-

Ie. Mitaan reviiritaistelua en

kuitenkaan ole havainnut käy-
tävän. Uskon, että työnjako sel-

kiytyy ajan mittaan luontevak-
si, niin meidän kuin koko ket-
jun osalta.

TUOMIOISTUINTIETA
KOKEII.LAAN

Onko aähittäismyyntimo-
nopolin säilyttäminen tär-
keää r:ai ajaisiko lßenssi-
j ärj e stebnä solrnan asiaru?

- Kun uutta alkoholilakia
valmisteltiin, kaytiin laajaa pe-

riaalteellista keskustelua niin
kotimaisella kuin pohjoismai-

sellakin tasolla. Hyvin yksi-
mielinen kanta oli, että jakelu-
jarjestelmä on keskeinen osa

pyrkimystä rajoittaa kokonais-

kuiulusta ja eltä vahittais-
myyntimonopoli on perinteisen

pohjoismaisen jakelujarjestel-

män ydin. Kyllä sen säilyttämi-
seen pyritään.

Ilkha Suominen pelkää
(IS 19.8.95), että oähit-
täismyyntilnonopoli pur-

ALKOHOLIPOTITI]KKA
ö0119951:5

345



kaututr oihneßtääru ensi
uuosiltymrnenen alussa EU -
.jäsenyyden seurauksena.
Johtaako Ea-sophnus oää-
jäämättä tähän?

- Ei EU-sopimus sinänsä tä-
hän pakota. Neuvottelujen lop-

Jruvaiheessahan komissio i1-

moitti, ettei se tule asettarnaan

lxrlr.joismu isiu vi.ihil lä isnrr vnt i-
monopole.ia kyseenalaiseksi.
Tamä oli selkeä neuvottelutu-
los.

Jos komissio ei oseto ky-
seenaktiseksi, j okin ilrtre s-
siryhmä setttot esettee.
Tuomioistuirttie on kiiytet-
täaissä?

- Niin. Kuka tuhansa u'iun-
osainenhan roi esilliiä. ellJ rii-
hittäismyyntimonopolit ovat

R,,66xn .opimuksen r uslaisia.
ja r ierlä atian luorrrioistui-
meen. Komissiokin on toden-
nut, ettei silla ole valtaa tuo-
mioistuinten päätöksiin. Ja tätä

tietähän parhaillaan ollaan ko-
keilernassa. Ruotsissa eräs yk-
sityiskauppias on valittanut
Systembolagetin monopolista
sikäläiseen tuomioist.uimeen.
joka puolestaan on pyvtänvt
usiaslu larrsunlou l.lU:n tuomi-
oistuimeIta. 'l'ämä taas sallii
jäsenrnaiden sanoa kantansa

ennen oman lausuntonsa anla-
mista. Tätä kautta Suomellakin
t,n malr,l,rll isuu: siln{)ü asiirslil
sanansa.

Aikooko Suomi sonoa?

- Kylla, lausunto orr parhail-
laan valmisteilla.

Ratlteaako kaihkien aä-
hit t ä i smy y rutim o n o p o li e n,

kohtalo tässä prosessissa?

- Ei r,älttamattä. Tässä ju-
tussa päätöksen tekee ruotsa-
Iainen tuomioistuin ja se kos-
kee vain Systembolagetin ase-

nraa. E U :n tuomioistuin on täs-
sä rain lausunnon unlajana.
Paljon riippuu siita, millaisek-
si lausunto muotoillaan.

Alltoholiloin käsittelyn
yhteydessä etluskunnan
ka.ksi aolioktuüuo auati aä-
hit t äismy y ntimo n o p o lb t ir-
r o t t amis t a Alk o -Y htiö t -ko n-
sernista. Pitäisikö nr.onopo-
li irrottau?

- Tämä kvsymys ei nyt ole
ajankohlain.n. Parai .r) ensin

katsoa, millainen peliaaterat-
kaisu vähittaismyyntim<inolxr-
lien suhteen syntyy. Jos mono-

polit säilyvät, asia saattaa

nousta uudelleen esiin.

TURISTIVIINAN
RAJOITTAMINEN TARKEAA

Mitä Suomen EU:hq, su,a-

mille turis tipäna n p o ikke u s -
käntiöille, j oide n a oirno ss,z-

oloailxr, piiüttyy uuoden
7 9 9 6 lopuss tt, nile e .j u tko s-
so talxthtumoon? Tästä
läkkuu rnonenloisitr tulkin-
toja.

- Suomi pvrkii jatkamaan

nykyisia tuontikiintittita. Siir-
tyminen kertarysäyksella FlLl :n

nyky i"in sorellamaan luontioi-
keuteen johtaisi vääjäärnätt:i
Suomen alkoholiverotuksen ta-
sor-r selvään alentamistarpee-
seen, muuten halpa tuontialko-
holi syrjayttaisi suurelta osalta
kolimaisen m11nnin. Siksi p;-
rimme tässä asiassa mahdolli-
simrnun hyvään kompromis-
siin.

Onko tästä jo neuaotehu
Efl:n ko,russa?

* Verotuskysymykset ovat

valtiovarainrninisteriön vas-

tuulla ja ne ovat vireilla. Yh-
teistyii Ruotsin kanssa on tär-
keää, koska ltuotsilla on sa-

munluiset poikkeuskiirrtiöt
kuin Suum.lla ju sarnunlainen
intressi jatkaa niita. Pyrimme
asiassa vhteisiin til\ (,itleisiin.

Miten an:ioit EU:n tule-
oan suhtautumaan?

- Todennäköisesti neuvotte-

lut ovat ongelmalliset, koska

paineet markkinoitlen vapaut-
lamiseen EU:n sisalll oruI niin
r ahr al. Pohjuismaislyr ppinerr
alkoholipoliittinen ajattelu on

siellä myös koko lailla vierasta.
Nykyisten kiintiöiden säilvttä-
minen on tavoitteemme.

Tiimä tarkoittttcr silä,
että paineet aerotason la,s-

ke mis e k si j oku krp ouks e sso

aoimistuaot?

- Kylla so tuntuu hyvin sel-
vältü. että alkoholi.iuomien re-
aalisen hintatason täytyy lähi-
vuosina Suonressa laskea so-

Jreutuakseen eurtxrppalaiseen
Itittlalu:rxrrr. l'lrkirnlksenli
kuilerrkirr on. r'llii se v,,isi lir-
pahlua.jouslur ust i .ju hul I itust i.

Mitä se krkoittaa?
- Peruslinjana voisi olla se,

mitä on jo muutenkin larnan

aikana harjoitettu, ettei nimel-
lishintojen tason anneta noustä

vaan annetaan inllaation syödä

reaalista hintaa alaspäin. Vaik-
ka inflaatio pysyisi yhtä mata-
luna kuin nyl. kymmenessä

vuodessa reaalisesta hinnasta
Iohkeaisi pois ehka viidennes.
Vulla riippuu rnonesla tekija.-
ti.[. nun. siitä, rnitä tuonlikiinti-
iiille tapahtuu. riittaako tama

rli pitftikti rrrliis rrirnellisla rr-
tlrtils()ü jir sili kaulla kulullaj"r-
hirrtoja laskea.

Kuinka paljon rea.alihin,-
toja kaikkioun pitäisi sruxlu
alos?

-Tarkoiluks, naharr orr pJJs-
tä sellaiseen tasoon" ettei tuon-
tialkoholista olisi suurta uhkita
kotimaiselle myynnille. On hy-
vin vaikea ennakoida, mikä tuo

taso voisi olla. Kaytanto pitkal-
ti ratkaisee. Kokemukset muil-
ta rajaLauppa-alueiltu r iittai-
-irat siihen. ellei tuollainen
15-20 a/o:n hintatasoero vielä
sunollavasl i uiheulu luonlipai-
neita. Lisäksi Suomen maan-

tieteellinen aserna Pohjolan
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perukassa saattaa antaa suojaa

vihJn k,rrkeirrnmal lekin hinta-

las,x'r'ol ll Vlunn.r-Euroopan jir

Suornen välillä.
Aiheuttaako hintatason

Itrsku painette uähittäis-
my y nt imono p olin purkami-
seen?

- Ei. Kotimaan hintatasolla

saadellaan tuonnin houkutte-

levuulta. \4onopoli luas on ja-
kelukanava, tapa rajoittaa al-
koholin larjonlaa. eikä s.n jär-

kevyys riipu juomien hintata-

sosta.

Entä ns. itäaürur?

- Suomi on utrionin rajanraa-

na todella pahassa asellassa

suhteessa niihin naapureihin-
sa. joissu hintalrso on erilläin
matala. 0lisi paitsi Suomen

myiis unionin etujen mukaislu.

että kolmansista maista tule-
vau hullrutuonlia voiluisiin tiu-
kt:mmin rajoittaa. Myös tästä

kaydaan neuvotteluja ja erilai-
sia toimia on vaLnisteilla.

ALKOHOTIlUTKIMUKSEN
ASEMA VAHVISTUU

Alko halusi luopua tutki-
muksen ja aolistuksen nt-
hoittamisesta, ja nänpü ne

särtyuät ensi tsuonno, STM :n
hallinno rutlolle. O lik o t, ümü

lryaä ratkuisu?

- Älkoholitutkinrtts on niin
Iahella sita tutkinruslaitosver-

Norja on päättänyt jakaa alko-

holiyhtionsa kahtia ensi vuo-

den alusta lukien (Vinmonopo-

letin tiedote 2/10). Jako tar-

Kuva: Kalervo Koski

kostoa, joka STM:lla on, että

alkoholitutkirrruks.n sij,rittu-
minen lälrän kenllaiirr on omi-

aan tukenraan alkoholitutki-
muksen omaa asemaa. 'Iäma

yhteistl,o saattaa osoiltautua

varsin hedelrnllliseksi lahitu-
levaisuu<lessa, jos ja kun alko-
holin kulutus ja alkoholiin liit-
tyvät sosiaaliset ongelmat kas-

vavat.

Onko alkoholitutkimus
syytä säilyttäü edelleen eri-
tyisenä tutkimuksena aai
onko alkoholi läan kapea
pohja kokonaiselle tutki-
muslohkolle?

NORJA JAKAA VINMONOPOLETIN

koittaa. että ainoastaan vähit-
täismyynti süilyy jatkossa mo-

nopolina. Sr: irrotetaan omaksi
yhtitikseen ja jatkaa vanhalla

- Alkoholitutkimuksella ort

Suomessa pitkä perinne, enkä

näe syytä, etteikö se voisi edel-

leen s"lluis.nu jatkua. Ja mi-

nusta on todella niin päin, että

alkoholitutkimuks en punoutu-

minen täkälaiseen tutkimus-
laitosrerkoslo,,n pikernmirr

vahvistaa kuin heikentää sen

identiteettia. Alkoholitutki-
joitten joukko on niin vuhru ju

hyvä, että sen vaikutus nruu-

hun verkostoon päin tulee ole-

rnüiln r i.ihinläärr yhlri tuuli
kuin toisin päin.

]!IA fI VIR'IANI'N

nimella A/S Vinmonopolet.
Muut osat - tuotanto ja tukku-
myynli- thtiäitetaan ju siilre-
tään valtion yrityksina kilpai-
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