
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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lutalouteen Arcus AS -nimisen
holdin g-yhtion alaisuuteen.

EFTA:n valvontaelin (ESA)
vaati Norjan (kuten Suomen-

kin) alkoholimonopolin milta-
vaa sopeuttamista kesäkuussa

1994. Ensin Norja lähetti syk-
sylla jyrkan vaslakirjeen. jossa

se sanoi pitäränsä kiinni jar-
jestelmästään. Joulukuun 30.

päivänä 1994 ESA pani kovan

I.U PAHALLIN NON
MUUTOKSET

Uuden alkoholilain tultua voi-
maan 1.1.1995 siityivat Alko-
Yhtioiden viranomaistehtävät
Sosiaali- ja terveydenhuollon
tu otev alvo ntake s k u k se en
(STTV). Alkon alkoholihallin-
lo-osaston (alkohol i n vahittAis-
myynti- ja anniskeluasiat) hen-
kilosrti siirtyi STTV:hen. rosin

alkoholihallintotehtäviä su0-

rittavien määrä väheni puo-
leen.

Alko lopetti anniskelulupa-
hakemusten käsittelyn r iime
vuoden syksylla niin. että rii-
meistään lokakuun alussa tul-
leet ratkaisukelpoiset hake-
mukset kasiteltiin viela Alkos-
sa. \uoden alussa laas moni
yritys, joka oli saanut Alkolta
kielteisen päätöksen, haki
STTV:lta uudestaan lupaa.
Tämä aiheutti pahimmillaan
600 hakemuksen ruuhkan.
Myöntämisnormien valmistut-
tua kuluvan vuoden elokuussa
sumaa on alettu purkaa.

Olennaisin muutos lupahal-

kovaa vastaan: se vaati tuonti-,
vienti- ja tukkumyyntimonopo-
leja purettavaksi scka tuotan-
tumonopolin organisalorisla
erottamisla vlhittäismylnti-
monopolista. Norjalle jai kaksi
vaihtoehtoa: joka taipua tui an-

taa asia tuomioistuirnert rat-
kaistavaksi. \ iime keväänä

Norja ilmoitti taipuvansa.

linnossa tapahtui entisissä
keski,rlutluvissa. nykyisten
eninlään 4.7-prosenttisten
käymisteitse valmistetlujen
juomien (oluen lisäksi viinit ja
siideri) luvissa. Lupien myön-
täminen siinyi lääninhallituk-
sille, joilla ei ollut kokemusta
lupien myöntämiseslä. Aiem-
min luvat myönsivät Alkon
myymalapaalliköt alkoholi hal-
linto-osaston ohjauksessa.

STTV on ohjannut ja koulutta-
nut lääninhallitusten henkilös-
töä.

Aiemmin lupien myöntämi-
nen kioskeihin oli kielletty, nyt
uusi laki mahdollisti taman.

Samoin huoltoasemat ovat saa-

neet entistä enemmän 4,7 -pro-
senttisten juomien anniskelu-
lupia. Uutena lupatyyppinä tu-
livat alle I3 prosentin tilariini-
en vähittäismyyntiluvat, jotka

antavat viinitiloille mahdolli-
suuden myydä omaa viiniään
suoraan kuluttajille.

Vahittaismyyntimonopolin
Lannalla periaatteellisesli
merkittävä poikkeus tehtiin
monopoliin, kun sallittiin tila-

Nyt tehty päätös merkitsee
sitä, että Norjan järjestelmästä

tulee ensi vuoden alussa lähes

identtinen Ruotsin kanssa.

Suomessa rähittäism11nti-
monopoli on edelleen samassa

Alko-Yhtiot-konsernissa kuin
kilpailutaloudessa oleva tuo-
tantoyhtitikin.

viinien vähittäismyynti. STTV
hyväksyy Alkon myymalahuo-
neistot.

VALVONTA

Lupien myöntäminen on vienyt
lääninhallitusten aj an. Läänin-
hallituksissa asioila hoitaa
noin 30 henkiloa. Läänintar-
kastajille siirryi myOs ravinto-
loiden valvonta Alkon myymä-
lapaallikoilta. Vajaat 200 rnyy-
malapaallikkoa hoiti valvon-
nan sir utoimenaan. Näistä

syistä ravintoloiden valvonta
heikkeni olennaisesli. Läänin-
hallitukset eirät ole ehlineet
suorittaa systemaattista val-
vontaa. Vasta muutama läänin-
hallitus on saanut tarkastustoi-
minnan alkuun. Syynä on ollut
luparuuhka, resurssien, koulu-
tuksen ja pelisääntöjen puute.
Tarkastukset ovat yleensä koh-
distuneel ravintoloihin. joista
on tullut valituksia.

Lään i nhall it ukset suorilt ival
ensimmäisellä vuosipuoliskol-
la vahittaismyynnissä 41 val-
vontatoimenpidetta (ei yhtäan

AJANKO HTAISTA ALKOHOLIHALLINN OSTA

348 ALKOHOLPOLIT KKA
ö0(1995):5


