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Alkon vahittäismyyntimonopoliin kohdistuu jatkuvia paineita, sekä ulkomailta että oman

maan sisältä. Sinänsä Alkon yksinoikeus myyda alkoholijuomia niissä rajoissa kuin laki
määrää ei ole EU-sopimuksen vastaista, kuten joistakin lehtikirjoituksista, myös vakavasti

otettaviksi tarkoitetuista, voisi päätellä. EU:n säännökset eivat kiella kaupallisia monopole-
ja, mutta asettavat niiden olemassaololle ja toiminnalle tietyt vaatimukset. Ensinnäkin nii-
den on perustuttava terveyden suojaamiseen. Toiseksi ne eivät saa olla luonteeltaan syrjiviä
eivätkä EU-maiden välistä kauppaa rajoittavia, ja niistä tavaroiden vapaalle liikkumiselle
aiheutuvien esteiden on oltava mahdollisimman vähäisia.

Alkon vahittaismyyntimonopolin säilymisestä on sovittu EU:n kanssa. Suhteessa EU:hun

kysymys on Alkon toiminnan järjestämisestä niin, että se täyttää edellä mainitut kaupallisil-
le monopoleille asetetut vaatimukset. Muutoin vähittäismyyntimonopolin tulevaisuus on

Suomessa tehtävien päätösten varassa.

Alko-Yhtioiden konsernirakenne, jonka piirissä ovat sekä vähittäismyyntimonopoli Alko
että vapaassa kilpailutilanteessa toimivat tuotantoyhtiö Primalco ja hotelli- ja ravintolayhtiO
Arctia, on herättänyt EU:ssa epäilyksiä siitä, että vähittäismyyntimonopolia käytetään kon-

sernin muiden osien suosimiseen. Tama kay ilmi EU:n komission marraskuun lopussa viime
vuonna lähettämästä kirjeestä, jossa tuodaan esille epäilys siitä, ettei Suomen vähittais-
myyntimonopolin toimintaa ole riittävästi sopeutettu EU:n säännöksiin. Suomen hallitus
esitti joulun alla viime vuonna kirjeeseen oman vastineensa. Alkuvuodesta EU pyysi lisäsel-
vityksia. EU:n komissiossa asia on edelleen käsittelyssä. Alko-Yhtioiden konsernirakentee-
seen on iskenyt silmänsä myös joukko Primalcon kanssa kilpailevia ulkomaisia alkoholiyh-
trorta.

Kysymys Alko-Yhtioiden konsernirakenteen suhteesta vähittäismyyntimonopolin säilyt-
tämisen mahdollisuuksiin ei ole mitenkään uusi. Siita keskusteltiin jo runsaat kaksi vuotta
sitten, sekä Alkon sisallä että julkisuudessa, kun valmisteltiin vuoden 1995 alusta voimaan
tullutta Alko-Yhtioiden konserniorganisaatiota. Lahinna eräät alkoholipoliittisten kysy-
mysten parissa Alkossa tuolloin työskennelleet henkilot esittivät kysymyksen, eikö olisi
viisainta erottaa vahittaismyyntimonopoli erilliseksi valtion omistamaksi yhtiöksi, jolloin
silla ei olisi mitään yhteyttä alkoholijuomien tuotantoon. Sama ajatus sisältyi eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunnan alkoholilakimietintöön, ja se tuli esille myös eräissä viran-
omaispuheenvuoroissa. Naiden kannanottojen tavoitteena oli turvata vähittäismyyntimono-
polin säilyminen.

Monet järkisyyt puoltaisivat Alko Oy:n mahdollisimman nopeaa irrottamista Alko-Yhtiot
Oy:n muodostamasta konsernista Suomessa tehtävin omin päätöksin ulkoisia pakkoja odot-
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tamatta. ETA-sopimuksen piirissä olevassa Norjassa on tehty vastaava ratkaisu ja jaettu
seka alkoholijuomien tuotantoa että kauppaa harjoittanut Vinmonopolet kahdeksi yhtiöksi,
joista toinen on vahittäiskauppaa harjoittava monopoliyhtiöja toinen vastaa kilpailun piiris-
sä olevasta tuotannostaja kaupasta. Ruotsissa on vahittaiskauppayhtiö Systembolaget aikai-
semminkin ollut tuotannosta irallaan oleva itsenäinen yhtiö.

Vahittaismyyntimonopolin itsenäistyminen veisi pohjan väitteiltä, joiden mukaan mono-

poli suosii samassa konsernissa toimivia tuotantoyhtiötä ja hotelli- ja ravintolayhtitita. Va-
hittaismyyntiyhtiön edellytykset joustavaan toimintaan paranisivat, ja se kykenisi vaivatto-
mammin sopeutumaan EU:n monopoleja koskeviin säännöksiin. On nimittäin pantava mer-

kille, että vähittäismyyntimonopolin toimintaa koskevat huomautukset kohdistuvat myös

mm. alkoholijuomien tuotevalikoimaan ottamiseen ja hinnoitteluun sekä logistiikkapalve-
luihin.

Vahittaismyyntimonopoli puolustaa tehokkaimmin asemaansa saattamalla toimintansa
mahdollisimman täsmällisesti vastaamaan EU:n kaupallisille monopoleille asettamia vaati-
muksiaja osoittamalla käytännössä, että se kohtelee tasavertaisesti kaikkiajasenvaltioista
olevia kansalaisia ja tuotteita. Ylireagointiin tai liioitteluun ei sopeuttamistoimissa sen si-
jaan ole mitään syytä. Näin vastataan parhaiten myös vaateisiin siirtya lisenssimyymäläjär-
jestelmään, joka varsinkin Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa olisi kuluttajien
kannalta huono vaihtoehto ja myös alkoholipoliittisesti epäsuotava ratkaisu.
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