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VEDENPAISUMUKSESTA SE KAIKKI ALKOI

usein vain oman alueen tuotteisiin. Ei

kyse ole samanaikaisesti kansain,

kilpailusta, hyvästä palvelusta ja kult
ta näkökohdista?

Perusteluja pohjoismaiselle jarjes

siis on, muitakin kuin sosiaali- ja te
Iiittisia.

Silti niin Suomessa kuin Ruotsiss

varauduttava siihen, että mitä kauemt

töksenteko siirtyy - subsidiariteett

Ensimmaisessä Mooseksen kirjassa kerro-
laan: "Ja Nooa oli peltomies ja ensimmäinen,
joka istutti viinitarhan. Mutta kun han joi vii-
niä, niin hän juopui ja makasi alasti majas-

sansa." Hänen poikansa häpesivät häntä.

Nooasta tämä kaikki siis alkoi, myös haitat.
Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivikin oli

Iukenut Mooseksen kirjansa: "Viinilla ja iloi-
sella hummauksella on historiallinen oikeus
aina vedenpaisumuksesta tähän päivään as-

ti. "
Kiven käsitys painottuikin alkoholin kayton

myönteisiin puoliin: "Tiedä, että pieni noste,

viaton huimaus aivoissamme on mielellemme
terveellinen tuulenpuuska, Iiioinkin koska

elämämme taivas näkyy meille harmaaksi."
Ilmiselvistä haitoistakin opittiin ottamaan

ilo irti. Vuonna 1907 valmistunut Louis Spar-

ren ohjaama farssi "Salaviinanpolttajat" oli
ensimmäinen suomalainen näytelmäelokuva.

Viinasta on aina ollut vaikea saada otetta.

Kun K.-A. Fagerholm nuorena ministerinä
vuonna l93B asetti komitean tutkimaan väki-
juomalainsäädännön uudistamista, hän tus-
kin aavisti, että työ tulee valmiiksi vasta kol-
me vuosikymmentä myöhemmin, jolloin hän

itse siirtyi jo elakkeelle - Alkon pääjohtajan
tehtävästä.

Mutta tähän päivään: luin juuri (huhtikuus-
sa) Systembolagetin henkilöstölehdestä,
kuinka "ruotsalainen malli on uhattuna" (S:n

toimitusjohtaja Gabriel Romanus), mutta

"viimeistä sanaa ei ole vielä sanottu" (lähe-

tystösihteeri Magnus Ryd6n Ruotsin EU-lä-
hetystöstä).

Uhka ruotsalaiselle mallille - ja suomalai-

selle siinä sivussa - tarkoittaa tanskalaisen

asiamiehen Michael B. Elmerin valmistavaa

lausuntoa EY:n tuomioistuimelle Systembola-

getin vahittaismyyntimonopolin kumoamises-

ta.

Ruotsalaiset pyrkivät osoittamaan Elmerin

lausunnon virheelliseksi ja osin vanhentunei-

siin tietoihin perustuneeksi. Samalla viita-

taan ennakkotapaukseen: tuomioistuin ei

seurannut Elmerin lausuntoa italialaista tu-

pakkamonopolia eika kreikkalaisen apteekin

äidinmaidon korvikkeen myyntimonopolia
koskevissa tapauksissa.

Oli hyvä, ettei Alkoa ryhdytty pilkkomaan
osiin Ruotsin mallin mukaan. Ei siinä näytä

olevan suurta eroa, onko vähittäismyyntimo-
nopoli oma itsenäinen valtionyhtiti vai ei, kun

monopolia ollaan tosissaan purkamassa. Mut-

ta jos vähittäismyyntimonopoli vastoin sosiaa-

li- ja terveyspoliittisia ja kulttuurisia perus-

teita puretaan, edellytykset jatkaa ovat AIko-

Yhtioiden tapauksessa huomattavasti parem-

mat kuin Ruotsin mallissa.
Alkon valttina on valikoima. Missä muussa

EU-maassa kuin Suomessa ja Ruotsissa on

tarjolla yli 700 viinin valikoima, maapallon

kaikki merkittävät viinialueet kasittaen?

Yleensä valikoimat rajautuvat oman maan tai
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