
jota meillä on kuluvan vuoden alussa
käyty varsin vilkkaasti, on todella häm-
mästyttävää, että valtioneuvosto katsoo
mahdolliseksi luopua suunnitelluista ja
Alkon jo ehdottamista keskioluen hinta-
järjestelyistä.

Työmarkkinapoliittista toimintalinjaa
etsittäessä alkoholipoliittiset näkökohdat
näyttävät jäävän täysin syrjään, kuten
tapahtui alkoholipolitiikan surullisen
kuuluisana vuonna 1974. Tämä on syytä

Lauantaisulkeminen on yleistynyt maas-
samme viime vuosina useilla palvelualoil-
la. Esimerkkeinä mainittakoon pankit,
eräät erikoisliikkeet, posti sekä julkiset
virastot ja laitokset. Kuluvan vuoden
maaliskuun alusta tähän joukkoon on
liitetty kahdeksan kokeilukuukauden
ajaksi Turun, Salon ja Naantalin kaupun-
kien sekä niiden ympäristön alkoholi-
myymäIät.

Sisäasiainministeriön asettama yleistä
järjestystä ja turvallisuutta käsitellyt
toimikunta esitti mietinnössään touko-
kuussa 1974, että joillakin paikkakunnilla
kokeiltaisiin Alkon myymälöiden pitä-
mistä kiinni lauantaisin. Saman vuoden
syyskuussa valtioneuvosto antoi alkoholi-
politiikkaa ja päihdehuoltoa sekä yleistä
järjestystä ja turvallisuutta koskevan
tiedotteen, jossa muun ohella todettiin,
että mainitunlainen kokeilu järjestetään
yhteistoiminnassa Alkon kanssa. Ei liene
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muistaa, kun keskustelua alkoholipolitii-
kan valta- ja vastuusuhteista aikanaan
jatketaan.

h7/*,

Alkoholimyymälöiden
I a u a nt ai s ulk e mi s k o k e ilu

pelkkä sattuma, että molemmat kannan-
otot ajoittuivat vuoteen 1974, jolloin
alkoholin kulutuksen säätelyn tehokkain-
ta keinoa, hintapolitiikkaa, ei yleisen
työmarkkinatilanteen vuoksi voitu käyt-
tää, vaikka maassamme vallitsi poikkeuk-
sellisen voimakas korkeasuhdanne ja
myös nopein inflaatiovauhti sitten vuo-
den 1948.

Lauantaisulkemispäätösten syyt ovat
yleensä olleet henkilöstöpotiittisia tai
taloudellisia. AlkoholimyymäIöiden koh-
dalla kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti
alkoholipoliittinen toimenpide, jonka
vaikutukset on selvitettävä mahdollisim-
man tarkasti. Kokeilun seurannassa, joka
suoritetaan Alkoholipoliittisen tutkimus-
laitoksen ja Alkon myyntiosaston toimes-
ta yhteistyössä poliisiviranomaisten
kanssa, paneudutaankin erityisesti jär-
jestyshäiriöiden ja säilöönottojen kehit-
tymiseen. Samoin selvitetään alkoholin



kokonaiskulutuksen muutokset jakelu-
teittäin ja myös kokeilun vaikutukset
salakauppaan. Lisäksi seurataan yleisön
asiointitottumusten muutoksia erityisesti
siltä osin, kun alkoholiostosten suoritta-
miseen käytetään työaikaa.

Islanti on ainoa monopolimaa, jossa
alkoholimyymälät ovat nykyisin lauantai-
sin kiinni. Tässä asiassa emme siis ole
edelläkävijöitä. Sen sijaan kokeilualueen
myymälöitten viikottainen aukioloaika,
36 tuntia, on selvästi lyhyempi kuin
missään muussa monopolimaassa sovel-
lettu aukioloaika. Lähimmäksi tässä suh-
teessa päässee tiukasta alkoholipolitii-
kastaan tunnettu Norja, jossa viikottai-
nen aukioloaika on 40 tuntia. Ruotsissa
vastaava aika on 49 tuntia ja useissa
Yhdysvaltojen ja Kanadan monopolival-
tioissa jopa runsaasti yli 50 tuntia. Nämä
esimerkit osoittavat, että monopoleille
kiistatta kuuluvat erityiset palveluvel-
voitteet on voitu toteuttaa eri maissa
hyvinkin vaihtelevien aukioloaikojen
puitteissa. Aukioloaikakysymyksessäkin
pitää paikkansa vanha toteamus, jonka

mukaan alkoholiasiat eivät ole irrallinen
osa muusta yhteiskuntapolitiikasta. Tällä
kertaa kytkentä on ilmeinen senkin takia,
että alkoholimyymälöiden sijainnin ohella
niiden aukioloajoilla on tuntuvia heijas-
tusvaikutuksia kaupan alaan yleensä.

Vaikka Turun seudulla nyt käynnissä
oleva kokeilu sai alkusysäyksensä alko-
holipoliittisesti hyvin huolestuttavana ai-
kana, on kahden viime vuoden tasaantuva
kehitys toivottavasti luonut pohjaa sille,
että kokeilun tuloksia voidaan aikanaan
tarkastella tilanteessa, jossa on hyvät
edellytykset aukioloaikakysymyksen mo-
nipuoliseen ja perusteelliseen harkintaan.
Johtopäätösten teko voinee alkaa kevääl-
lä 1978, jolloin kokeilun tulokset ovat
kaikkien asiasta kiinnostuneiden tahojen
käytettävissä.

--
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