
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
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luvan peruutusta) ja anniske-

lussa 161 toimenpidettä (11

määräaikuistu tai pysl r ää pe-

ruutusta). Valvontatarkastuk-
sia tehtiin vajaaseen kymme-

neen prosenttiin luvista. STTV
suorit ti I 5 toimenpidetlä. jois-

ta yksi oli viikon pemutus.

Ravintoloiden omaa valvon-

taa ovat vähentäneet henkilo-
kunnan maaran \anenemrnen
ravinlolaa kohti. t-,sa-aika- ja

vuokratyövoiman kasvu sekä

vastaar ien hoitajien lyöpaine.

Sosiaalisiin ja terveydelli-
siin päämääriin tähtäävä lupa-
järjestelmä vaatii valvontaa
toimiakseen. Nykyiset vaivon-

taresurssit eiväl pysly pitä-
mään epäkohtia kurissa, var-

sinkaan kun kaikkia laanin-
hallituksille luvatuista henki-
liiresursseista ei ole kohden-
nettu alkoholivalvontaan.

S'fl'V:n suoritlaman hinla-
seurannan mukaan anniskelu-
hinnat eivät iuuri muuttuneet

viime loka- ja huhtikuun valil-
la. raikka hinnoillelu vapaului

vuoden vaihteessa.

ANNISKELUI.UPIEN
MYONTAMISNORMIT

STTV päätti elokuussa annis-
kelulupien m1önlämisessä

noudatettavisla periaatleisla.
joista on saälu myös etujärjes-

töiltä myönteiset lausunnot.

Alkoholilain mukaan lupa
voidaan jältää myöntämättä lai

anniskeluaikaa, -aluetta, an-
nisk"llar ia alkoholijuomia lai

asiakaspaikkoja voidaan ra-
joiltaa. jo. lupar iranomainen

katsoo scn aiheelliseksi.
Hakemuskäsittely.sä on eri-

tyisesti keskitytty lain mukai-
seen yrittajien edellytysten

selvittämiseen eli hakijan kou-
lutukseen ja kokemukseen ra-

vintola-alalta. Jos edellytykset

eivät täyty, hakijan tulee pal-
kata haetun tyyppisen ravinto-
lan toiminnasta kokemusta

omaava henkilo.
Lupiin liittyvät epäkohdat

ovat herättäneet keskustelun
ravintola-alan yrittajatutkin-
nosta ulkornaisten esirnerkki-
en mukaisesti. Näin tehostet-
taisiin ravintoloiden omaa val-

vonlaa ju \ustuut.t. !11ös ravin-
tolaelinkeino on selkeästi il-
moittanut vastustavansa här-

muuta laloutta ja kilpailua r i-
nouttavia muita ilmioita seka

korostunut ravintoloiden oma-

valvontajärjestelmää ja vas-

tuullista toimintaa.
Lupaa ei myönnetä, jos haki-

ja on syyllistynyt rikokseen
(esim. alkoholi- ja talousrikok-
set, rattijuopumus). Kaikkien
hakijoiden luoteltavuus. rri lyi-
sesti taloudellinen Iuotetta-

vuus, selvitetään jokaisen ha-

kijan osalta yhleistyössä mui-
den viranomaisten kanssa

(esim. poliisi, verottaja). Lupaa
ei myöskään myönnetä. jos ha-

kija on meneslynyt heiLosti ai-
emmassa Iiiketoiminnassaan
(konkursseja, maksuhairioita)
tai jos hänen taloudelliset edel-
lytyksensä ovat heikot hank-

keen laajuuteen nähden.

Lain mukaan anniskelupai-
kan tulee olla paikan sijainnin.
anniskelutilojen ja toiminnan
osalla asianmukainen. Normin
mukaan rajoilelaan eritl isesti

1li 4.7-prosenllislen juomien

anniskeluun oikeuttavien lupi-
en myöntämistä. Näin menetel-

Iaan haittojen ehkäisemiseksi
ja valvonnallisista syistä ja et-

tei kohtuuttomasti vaikeutet-
laisi ravintoloiden tuimintu-
edellytyksia.

Hakemuskäsittelyssä selvi-
tetään myös lupaa hakevan ra-

vintolan tarjoamien pal velujen

tarvetta kyseisella alueella.
Lupia myönnetään hyvän ja

monipuolisen varustetason ra-

vintoloille, joissa on ruokaa

saatavana ja joilla voidaan

olettaa olevan kiristyvässäkin
ki lpai lu'sa edellytlkset asian-
mukaiseen rarintolatoimin-
taan.

Lur an myönlämisen esleenä

pidetään myös sitä, jos liik-
keen aikaisemmassa [,imin-
nassa, hoidossa tai järjestyk-

senpidossa on esiintynyt vaka-
via tai loistur ia epäkohtia tiri

ravintola on menestynyt huo-

nosti lukuisista omistajanvaih-
doksista hrrolimatta.

{nniskelupaikan tulee sijai-
la siten, että anniskelun ei voi-

da olettaa aiheuttavan loisluvia
j:irjestyshtirioita tai muita

haittoja ympäristönsä asuk-

kaille tai yhdyskunnan palve-
luille ja muille toiminnoille.

Huonokuntoisiin, tiloiltaan
ja varusteiltaan puutteellisiin
ja valvonnan kannalta vaikea-
hoitoisiin huoneistoihin ei Iu-
pia myönnetä.

Ravintolan tulee toiminnal-
taan olla hyvien tapojen mu-

kainen (seksiravintolat), ta-

voilleena tulee olla monipuo-

listen ravintolapalvelujen tar-
joaminen eikä yksinomaan al-
koholijuomien anniskelu.

Lupamaksu on 2 500 mk,
mikali hakemus edellyttää tar-
kastusta, ja muuten I 500 mk.

Maksu on sama myös kieltei-
sestä päätöksestä. Hakemuk-
sen peruutus maksaa 300 mk.

Valvontamaksut ovat 1 000-
l0 000 mk myynnislä riip-
puen.

IUPIEN MAARA

Lääninhallitusten ensimrnar-
sellä vuosipuoliskolla tekemät

lupapäätökset käyvät ilmi tau-
lukosta 1.

Tilapäisiä anniskeluoikeuk-
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Taulukko 1. Lääninhallitusten ensimmäisellä vuosipuoliskolla teke-
mät lupapäätökset

(Tilanne l. 1.-:11.6.9.5)

sia saa lain mukaan rnyöntää

vain erityisistä syistä. STTV
lähetti asiasta laaninhallituk-
sille kirjeen niiden erilaislen
linjojen vuoksi. Sen mukaan
huomioon tulee ottaa jo paik-
kakunnalla toimivat ravintolat.
Lupa myönnelään ensisijaises-

ti alan yrittajalle.
Kirjeen mukaan tarjolla tu-

lee aina olla ruokaa. Valvonta
tulee hoitaa siten, että anniske-
lu tapahtuu anniskelualueella
ja että juomia ei viedä pois an-
niskelualueelta. Anniskelu-
aluetta koskevia määräyksiä
on rikottu eri tapahtumien yh-
teydessä, mistä on ollut seu-

rauksena lSirjallisia valvonta-
toimenpiteitä.

STTV:n lupia oli vuoclen

1995 elokuun lopussa seuraa-

vasti: Alkon myyrnälät 248, ti-
Iaviinimyymälät B, sahtimyy-
mälat 2 ju yli 4.7-prosenttisiu
juomia anniskelevat ravintolat
3 389 (lisäystä vuoden alusta
161 ravintolaa).

Lääninhallitusten luparekis-
terit saatiin ajantasalle syys-

kuussa. Syyskuun lopussa oli
B 099 eninlään 4.7-prosenllis-
ten juomien vähittäismylma-

lää (lisäystä vuoden alusta 1

680 lupaa) ja 6 290 anniskelu-
lupaa (lisäystä vuoden alusta
571 lupaa). Vahittaismyymala-
lupien määrä on laskenut 25
vuodessa yli 10 000:lla; alim-
millaan luku oli vuoden vaih-
teessa. {nniskelulupien voi-
makas kasvu alkoi vuonna
1991, jolloin lupia oli 13 493.
Eli alk,,lrolin tarjontakapasi-
leelli on kasvanul nopeasli.

Eninlään 4.7-prosenllisten
juomien r rihittäismyynti lupien
voimakas lisäys on kohrlistu-
nut muihin kuin perinleisiin
elintarvikemyymaloihin eli
kioskeihin ja huoltousemiin.
Molemmilla nahtiin ennen ny-
kyistä lakia olleen alkoholipo-
liittisia esteita alkoholin myyn-
tiin.

Kielteisia päätöksiä on tehty
vähän.

MYYNTI IA KULUTUS

Viela talla hetkella enintään
4,7-prosenttisten juomien lu-
vista ei kerätä tietoja alkoholit-
tomastä myynnistä. Yli 4,7-
prosenttisia j uomia anniskele-

vien ravintoloiden kokonais-
myynli kasvoi tammi-heinä-
kuussa 4.2 prosenttia. Heinä-
kuussa m1 ynnin kasr u taittui
ja myynti väheni 4,1 prosent-
tia-

Tammi-elokuussa alkoholin
kululus kasvoi 100-prosentti-
sena alkoholina laskettuna 2,4
prosenttia. Kasvu jakautur seu-

raavasti: Alkon monopolina
oleva vähittäismyynti - 0,5 7o,

elintarvikeliikkeer - 2,5 Vo, yli
4.7-prosenttisia juomia annis-
kelevat ravintolat + 16,2 7o ja
eninlään 4.7-prosenllisia juo-
mia anniskelevat ravintolat t
B"t %.

Kun laki sallii siidereiden
myynni n 4.7-prosenll istetr pui-
koissa, on siiderin kulutus kas-
vanut volyymilitroina laskettu-
na 216,6 prosenttia: vahittäis-
myynti 353,4 % ja anniskelu
115,6 ol . Toisaalta taas ilmei-
sesti enintään 4.7-prtrsenl t iset

r iinil or at löyläneet tiensä en-

tisten keskioluen anniskelu-
paikkojen valikoimiin: kasvua
oli 27 ,2 prosenttia.

Muutenkin anniskelussa on

tapahtumassa rakennemuutok-
sia: väkevät juomat + 21,5 7o

(volyymilitroina), välituotteet
(pääasiassa väkeviä viineja) +

1O3.2 o/o. 1li 4.7-prosenttiset
mallasjuomal + 4.4 a/o ja enin-
tään 4,7-prosenttiset oluet +
14,5. Vahittaismyynnissä
useimpien juomaryhmien

muutokset ovat alle 10 prosen-
tin luokkaa.

JUTIANI HAKAI,A

uudet
luvat

hylatyt, omistajan-
räuenneet vaihdokset

lupia
käsitrelemättä

vähittäismyynti
anniskelu
tilapäinen
anniskelulupa

I 735
615

945

115
oo

224 :J25

J.,) 268
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