
tai kulutustottumusten muuttumista miedompaan
suuntaan.

Aina silloin tällöin vilahtelee lehdessä esille se,

kuinka huomattavan paljon tehokkaammin ja
taloudellisemmin sekä kontrolloidummin hoidetaan
kontrollivaltioissa alkoholijuomien kauppaa lisens-
sivaltioihin verrattuna. Hintapolitiikassa asetelma
on melko mielenkiintoinen. Kontrollivaltiot pelkää-
vät, että korkeat hinnat saattavat järjestelmän
negatiiviseen valoon ja että sen seurauksena järjes-
telmä haluttaisiin hintatason alentamiseksi yksi-
tyistää. Toisaalta rajaliikenne on melko suorassa
suhteessa alkoholijuomien hintoihin rajavaltioissa.
Monopoleja puolustettaessa vedotaan jopa Kana-
dan ja Pohjoismaiden alkoholimonopoleihin.

Kaksinaamaisuutta

Alkoa on syytetty kaksinaamaisuudesta, mutta
eipä tämä väite näytä olevan ainutkertainen, vaan
enemmänkin yleismaailmallinen alkoholimonopo-
leihin liittyvä ongelma. Luetellaanpa joitain Yhdys-
valtojen kontrollivaltioiden paineita (State Ways,
March/April 1984):

- Hintojen tulisi olla korkeat kulutuksen hillitsemi-
seksi ja riittävän matalat kulutuksen kasvattamiseksi.

- Kontrolliyhtiön tulisi olla liikeyritys, mutta sen

tulisi tuottaa tuloja erilaisillejulkishallinnollisille elimille,
ja perusteet tulojen siirroille ovat mitä moninaisimmat.

- Myymälöiden tulisi sijaita mahdollisimman hyvillä
paikoilla ja vuokran pitäisi olla mahdollisimman al'
hainen.

- Valikoiman tulisi olla myymälöissä laaja ja kaiken
tulisi käydä kaupaksi eikä pölyttyä hyllyillä.

Jos perustaa käsityksensä pelkästään State Ways
-lehden päätoimittajan mielipiteisiin, näyttäisi
siltä, että Yhdysvalloissa monopolien tavoitteet oli-
sivat melko päinvastaiset kuin meillä Pohjois-
maissa. Keskustelut kontrolli- ja lisenssivaltioiden
edustajien kanssa samoin kuin edellä esitetty luet-
telo kontrollijärjestelmien perusteista antavat kui-
tenkin aiheen olettaa, että osavaltiotasolla Iöytyy
samantyyppisiä tavoitteita kuin meillä Suomessa.
Tosin ne eivät ole yhtä selkeästi lainsäädännössä
julki lausuttuja kuin meillä.

Kierros Kanadassa, Yhdysvalloissa ja kaikissa
Pohjoismaiden alkoholimonopoleissa osoittaa, että
Suomen järjestelmä on selvästi tavoitehakuisin ja
määrätietoisin. Meillä on selvät alkoholipoliittiset
tavoitteet, ja ehkä suurin ero on siinä, että Alkolla
on käsissään välineet, joilla tavoitteisiin voidaan
pyrkiä. Muualla alkoholipoliittinen valta on hajau-
tettu usein eri viranomaisten kesken ja yhteisym-
märrys ei aina ole läheskään itsestään selvä.

Juhani Hakala

Haaaintoja
J ugo slaaian alkoholioloista

Jugoslavia on suomalaisille tuttu, mutta kuiten-
kin jotenkin mystinen maa. Jos ei muuta, niin
ainakin Titon nimi tiedetään sekä se, että maa on
sosialistinen, mutta silti hyvin itsenäinen. Mielessä
on myös hämärä kuva maan hajanaisuudesta sekä
toisessa maailmansodassa osoitetusta urhoollisuu-
desta. Suomalainen tuntee sympatiaa Jugoslaviaa
kohtaan myös siinä, että se on pyrkinyt sitkeästi
säilyttämään sekä henkisen että fyysisen itsenäisyy-
den suurten puristuksessa.

Jugoslavia syntyi ensimmäisen maailmansodan
jälkeisessä Euroopan uudelleenjaossa. Se on sosi-
alistinen liittotasavalta, joka muodostuu kuudesta
melko erillisestä sosialistisesta tasavallasta, Serbi-
asta, Kroatiasta, Sloveniasta, Bosnia-Hertsegovi-
nasta, Makedoniasta ja Montenegrosta, sekä kah-
desta autonomisesta sosialistisesta alueesta, Koso-
vostaja Vojvodinasta. Tutun kuuluisia nimiä, jotka
tuovat mieleen erilaisia tapahtumia historiasta aina
Aleksanteri Suuren makedonialaisista Bosnia-Hert-
segovinassa sijaitsevassa Sarajevossa ammuttuihin
kohtalokkaisiin laukauksiin. Liittotasavallan pää-
kaupunki on maantieteellisesti edullisesti sijaitseva
Belgrad, joka on samalla myös Serbian tasavallan
pääkaupunki.

Entistä tutummaksi Jugoslavia on viime aikoina
tullut matkailun myötä (Dubrovnik) sekä varsinkin
tänä keväänä siitä syystä, että presidenttimme
Mauno Koivisto teki sinne valtiovierailun.

On ehkä kuitenkin yksi alue, josta emmeJugosla-
viasta paljoa tiedä, nimittäin alkoholipolitiikka. Sen

verran olemme tänä keväänä saaneet lukea leh-
distä, että huhujen mukaan presidenttimme vierai-
lulla mukana ollut pääjohtaja Heikki Koski joutui
ensimmäisenä päivänä maistelemaan lB:aa eri vii-
nilaatua. Virallisen tiedon mukaan laatuja oli 17.

Eli siis jonkinmoista viiniteollisuutta heillä ainakin
tuntuu olevan. Viinivalikoiman laajuuden ja moni-
puolisuuden huomaa maassa vieraileva satunnai-
nen turistikin melko äkkiä. Viinejä esitellään mel-
keinpä pieteettisesti ja painotetaan myös viinien
merkitystä taloudellisissa vaikeuksissa kamppaile-
van maan vientituotteena. Samoin satunnainen
matkaaja huomaa melko äkkiä sen, että alkoholia
on saatavilla lähes kaikkialla; niin pientä kioskia ei
löydykään, etteikö siellä olisi mittavaa juomavali-
koimaa.

Yrittäessään keskustella alkoholipolitiikasta poh-
joismaisessa mielessä matkaaja onkin eteläeuroop-
palaisissa valtioissa usein vaikeuksissa, kun ei
oikein puhuta samoista asioista: pohjoismaalainen
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puhuu rajoituksista ja kontrollista, etelämaalainen
maataloudesta. Samoin ionkinlaista ristiriitaa on
meikäläisessäja sikäläisessä terveyspoliittisessa aj at-
telussa. Meille on todistettu, että tupakka on myrk-
kyä, viina on myrkkyä, rasva on pahasta, sokeri on
pahasta, lenkkeily on hyvästä jne. Tämä mielessään
matkaaja on Jugoslaviassa käydessään hieman
hämmästynyt: Lähes kaikki polttavat ja lähes joka
paikassa sikäläisiä vahvoja tupakkamerkkejä, kaik-
kialta löytyy hyvin varustettuja viinatiskejä, ruoat
ovat rasvaisiaja leivokset sokerisia; lenkkeililöitä ei
näy.

Joitakin alkoholiin liittyviä säännöksiä on Jugos-
laviassakin. Viranomaisten puheissa vilahtelee kyl-
läkin huoli alkoholin aiheuttamista haitoista, mutta
minkäänlaisia laineita gorbatshovilaisesta raittius-
kampanjasta ei satu matkaajan silmiin eikä korviin.

Jugos lauian al ko ho lib2 r o kratiaa

Tässä esitettävät tiedot perustuvat viranomais-
ten ja ravintolayrittäjien kanssa käymiimme kes-
kusteluihin.

Vuonna l9B3 Jugoslaviassa kulutettiin 7,6 litraa
100 %:n alkoholia asukasta kohti (Suomi 6,4).

Jugoslavian kulutuslukuihin on kuitenkin syytä
suhtautua varauksin, sillä maassa sallitaan kotitar-
vepoltto samoin kuin viinin valmistaminen omaan
käyttöön. Virallisten tilastojen mukaan jugoslavia-
laiset kuluttavat asukasta kohti kolme kertaa enem-
män viiniä kuin suomalaiset. Suomessa oluen kulu-
tus on kaksi kolmasosaa Jugoslavian kulutuksesta,
ja jugoslavialaisten väkevien juomien kulutus on
noin kaksi kolmasosaa Suomen väkevien juomien
kulutuksesta.

Jugoslavia on viinimaa ja valikoimasta löytvy
todella laadukkaita viinejä. Samoin väkevien juo-
mien tuotanto on monipuolista. Alkoholijuomat
ovat hyvin korostuneesti esillä sekatavarakaupoissa
ja valikoimat ovat todella runsaat.

Kun maassa ei ole virallisesti hyväksyttyä alko-
holipolitiikkaa, liittyvät liittovaltiotason elimet
Iähinnä alkoholin tuotantoon. Fond za vino on
kaikkien alkoholin tuottajien kattojärjestö. Vaikka
se ei olekaan valtion hallinto-organisaatioon kuu-
luva elin, on sen tehtävänä huolehtia siitä, että
tuotteiden määrää ja laatua koskevat liittovaltiota-
son suunnitelmat toteutuvat. Se vastaa myös ulko-
maankaupasta ja laatii vuosittaiset vienti-.ja tuonti-
ohjelmat.

Kullakin osavaltiolla on oma alkoholijuomiin,
lähinnä niiden tuotantoon liittyvä lainsäädäntö.

Viiniluokitus vastaa melko hyvin eurooppalaisia
luokituksia. Alinta ryhmää kutsutaan palestiinalai-
siksi viineiksi eli viineiksi, joilla ei ole maantieteel-

listä alkuperää. Niin väkevien kuin mietojenkin
juomien valmistajalle Navipille toimittavista viini-
tiloista B0 % on yksityisten omistuksessa.

Vuoteen 1960 asti viinejä ja väkeviä juomia sai
lähinnä vain ravintoloissa, sillä kotipolttoisten tuot-
teiden myynti oli sallittua vuoteen 1958 asti. Tällä
hetkellä viinanpoltto on sallittu, mutta myynti kiel-
Ietty. Vuosien mittaan kulutus on siirtynyt hiljal-
Ieen anniskelusta vähittäismyyntiin.

Tuotetuista viineistä myydään 12 Iitraa kau-
poissa ja 3 litraa ravintoloissa, 7 litraa käytetään
väkevien juomien valmistukseen, 6litraa on omaan
käyttöön tehtyä ja 6 litraa viedään ulkomaille.
Jugoslavian taloudellisten ongelmien vuoksi viinin
vientiä on pyritty erityisesti tehostamaan. Tämä
ilmeni mm. presidentti Koiviston valtiovierailun
aikana, jolloin Alkon pääjohtajalle järjestetyt vii-
ninmaistiaiset herättivät kateutta matkaseuralai-
sissa.

Promilleraja on sama kuin Suomessa eli 0,5 pro-
millea; tosin ammattiautoilijoiden veressä ei saa
olla lainkaan promilleja. Mutra nema problema,
ollaanhan Etelä-Euroopassa. Sääntöjä sovelletaan
vain tarvittaessa. Fondinkin johtaja selvisi ratsi-
asta, sillä eihän sellaisen säätiön johtaja koskaan
voi selvä olla, kuten poliisi totesi.

Mainonnasta

Niin kuin monessa 1äntisessäkin valtiossa on
alkoholijuomien mainonta Jugoslaviassa kielletty ja
siitä aiheutuvat ongelmat vähän samankaltaisia
kuin meilläkin.

Informaationluonteisesti alkoholijuomia voi esi-
tellä ammattilehdissä. Ohjeiden mukaan uusisra
tuotteista saa mainita tuotteen nimen vain kerran ja
yhtenä päivänä ja kaikissa tiedotusvälineissä
samana päivänä. Tätäkin ohjetta sovelletaan ilmei-
sesti vain tarvittaessa, sillä matkallamme kuulimme
radiosta lähes puoli päivää uudesta viskistä.

Myymälöissä ja ravintoloissa saa järjestää mais-
tiaisia.

Mainontakielto näyttää olevan ainoa selvä alko-
holipoliittinen toimenpide, jolla pyritään haittojen
minimointiin. Vieraillessamme työtervevttä ja sosi-
aalipolitiikkaa hoitavien viranomaisten luona hc
totesivat, että alkoholijuomien hintaa ei voida pitää
alkoholipolitiikan välineenä laajan kotipolton
vuoksi. Alkoholin haittavalistusta pyritään anta-
maan lähinnä lääkäreille.

Esimerkkinä viimeaikaisista toimenpiteistä haas-
tateltavamme esittivät, että he pyrkivät aikaansaa-
maan lainsäädännön, joka kieltäisi miniatyvripullo-
jen myynnin kioskeissa ja myymälöissä. Pullot ovat
erityisesti nuorten suosiossa. Pikkupulloja valmis-
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tava teollisuus sai kuitenkin evättyä lain syntymi-
sen työllisyysnäkökohtiin vedoten.

Lupien m1 ö nt ämi s e s t ci

Tässä esiteltävä anniskelulupien myöntämisjär-
jestelmä koskee vain Serbian osavaltiota, mutta eri
osavaltioiden välillä ei ole suuriakaan eroja.

Alkoholi on Jugoslaviassa elintarvike muiden
elintarvikkeiden joukossa, ja siten ravintolanpito tai
myymälän perustaminen ei edellytä muuta kuin
elinkeinoluvan. Luvan myöntää kunnallisvaltuusto,
joka ennen myöntämistä kysyy paikallisen asukas-
yhdistyksen mielipidettä ravintolan perustamisesra.
Hakemusta käsiteltäessä harkitaan ainoastaan sitä,
aiheutuuko ravintolasta ympäristöhaittoja. Tästä
syystä musiikkiravintolat ovat erityistarkastelun
kohteena.

Serbian järjestelmä on mielenkiintoinen sikäli,
että ravintoloitsija itse ilmoittaa itselleen asetta-
mansa erityisehdot viranomaisille, jotka valvovat,
että näitä ehtoja noudatetaan. Ehdot voivat koskea
oikeuksien laajuutta, toiminnan luonnetta, aukiolo-
aikoja, hintoja, perusannoksia, pääsymaksuja jne.
Ilmeisesti ainoat yleisesti päätetyt anniskelua kos-
kevat rajoitukset olivat anniskeluaikarajoitukset,
mutta niistäkin haastateltavamme olivat eri mieltä.
Monopolimaan kasvatteja hieman oudoksutti haas-
tateltavien kuvailema järjestelmä, jossa ravintolat
itse asettavat itselleen rajoituksia. Ilmeisesti kuiten-
kin kunnallisvaltuustoilla on joitakin periaatteita,
joiden rajoissa erityisehtojen tulee olla.

Anni s k e I um ri rir ti1 k s i s t ä

Anniskelun alaikäraja on lB .vuorta, vähittäis-
myynnissä ei ole ikärajaa.

Omia juomia voi tuoda ravintolaan ja juomahin-
nastoissa olikin mainittu korkkirahan suuruus.
Myös juomia voi viedä ulos ravintolasta, mutta tätä
ei juuri tapahdu, koska vähittäismyymälät ovat
myöhään auki ja huomattavasti ravintoloita hal-
vempia.

Kaksi selvää kieltoakin kuulimme, nimittäin
anniskelu päihtyneille ja velaksi on kielletty.

Itsepalvelu on sallittua, mutta ei suosittua. Esi-
merkiksi Belgradissa ei ole yhtään itsepalvelupaik-
kaa. Jugoslavialaisten mukaan ravintoloissa käynti
on rituaali, johon palvelu kuuluu olennaisena
osana. Varsinkin aikaisemmin asunnot olivat
ahtaita, ja usein lähdettiin perheittäin ravintolaan
viettämään iltaa.

Ravintoloissa ei ole pakko myydä ruokaa.
Jokaisessa kunnassa on ravintoloiden tarkastajia,

jotka valvovat terveys- ja hygieniaseikkojen lisäksi

sitä, että ravintola noudattaa asettamiaan ehtoja.
Mikäli havaitaan päihtyneille anniskelua, rangais-
tuksen voi saada tarjoilija, hovimestari ja omistaja.
Kunnallinen tarkastuslautakunta voi antaa sakot.
Vakavammista rikkomuksista seuraa anniskeluoi-
keuden menetys. Mikäli kyseessä on vakava rikko-
mus, tarkastuslautakunta voi siirtää asian tuomio-
istuimelle.

Poliisi ei tarkasta ravintoloita, ja haastateltavien
mukaan sillä ei ole edes oikeutta tulla ravintolaan,
ellei sitä kutsuta selvittämään järjestyshäiriötä.

Alko holij uomien hinnois ta

Kuten odottaa sopiikin, alkoholijuomien hinnoit-
telu on Jugoslaviassa vapaata, vaikka kyseessä
onkin sosialistinen valtio. Toisaalta verotuksessa on
havaittavissa alkoholipoliittisia tavoitteita. Vii-
neistä peritään vain 14 oh'.n liikevaihtovero, joka
peritään myös muista alkoholijuomista. Erillinen
alkoholijuomavero on kotimaisista "luonnonvii-
noista" 40 7o, "esanssijuomista" 90 "/o ja ulkomai-
sista viinoista yli 100 %.

Korkeaa veroa ei kuitenkaan ollut havaittavissa
hinnoissa, sillä viinipullon sai myymälästä 4-5
markalla, paikallista viinaa sai l0 markalla ja ison
pullon ulkomaista viinaa 20-30 markalla. Ravin-
tolassa 5-7 cl:n annos väkevää alkoholiluomaa
maksoi 7-B markkaa, olut 4-5 markkaa. Kalleim-
mat viinit maksoivat ravintoloissa lB-24 markkaa.
Ruoka oli myös halpaa; l0-25 markalla sai täydel-
lisen aterian. Kallein näkemämme listahinta oli 50
markkaa.

Sunnuntai aamu D u b ro u ni kin to rill a

Jugoslavian alkoholikulttuurista saimme hyvän
kuvan käyskennellessämme sunnuntaiaamuna kir-
konmenojen aikaan Dubrovnikin torilla.

Torikauppa kävi vilkkaasti. Torin laidalla oli
askeettinen miesten kansoittama pystybaari. Sei-
nän vierellä örisi pari jo pitempään asiaa harjoitta-
nutta. Olut näytti olevan suosituin juoma. Lähis-
töllä oli toinenkin ravintola, jonka edessä mies-
joukko vietti aamupäivää.

Miesjärjen riemuvoitto oli kuitenkin tavaratalon
aulassa oleva baari,jossa oli tarjolla kaikkia alkoho-
lijuomalaatuja. Mikä sen mukavampaa kuin napos-
tella olutta sillä aikaa, kun muija ja muksut suorit-
tavat viikonlopun ostoksia. Osa miehistä yritti pik-
kuhuppelista huolimatta muistaa pistää kolikoita
lasta kiikuttavaan ja hiljaisena pitävään kengu-
ruun. Mies on mies Jugoslaviassakin.

Juhani Hakala 
- 

Kari Paaso
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