
AJASSA LIIKKUU

ALKON KONSERNI-LUONNE KOROSTUU

Alko selkeyttää ja hajauttaa
organisaatiotaan vuoden 1992
alusta lukien. Hallintoneuvos-
ton 19.9.1991 hyväksymän
suunnitelman mukaan konser-
nin liiketoiminta jaetaan kol-
meen erilliseen ryhmään, joi-
hin suuri osa nykyisen keskus-
hallinnon henkilöstöstä hajau-
tetaan. Tavoilteena on toimin-
nan tehostaminen ja taloudelli-
suuden lisääminen, yhtiOn al-
koholipoliittisten velvoitteiden
rajoissa. Tehokkuuden ja talo-
udellisuuden lisäämistä vaatii
osaltaan Euroopan yhdenty-
miskehitys, joka tuo kovene-

van kilpailun ja erilaisia muu-
tospaineita myös Alkolle, tode-
taan hallintoneuvostolle teh-
dyn ehdotuksen perusteluissa.

Alko-konsernin uusi raken-
ne ja johtajien vastuualueet il-
menevät oheisesta kaaviosta.
Liiketoimintaryhmät eivät
merkitse toiminlojen varsi-
naista yhtioittämistä eivätkä
niiden omistuspohjan muutta-
mista. Ainoana erillisenä yh-
tiönä jatkaa Arctia On johon

Kantaravintoloiden fuusion
jalkeen on koottu konsemin
hotelli- ja ravintolatoiminta.

Teollisuus jaetaan kahteen

liiketoimintaryhmään, joista
toinen rakentuu etanolin tuo-
tannon ja toinen alkoholijuo-
matehtaiden ympärille. Myy-
mäläverkosto muodostaa oman

kokonaisuutensa. Kevennet-
tyyn keskushallintoon jaavat

esi kunta- ja viranomaistoimin-
not sekä alkoholipoliittiset eri-
tyistehtävät. Alkon hallinto-
neuvosto ja johtokunta tulevat
toimimaan samoin kuin nykyi-
sin.

Muutokset ovat jatkoa l9B0-
Iuvun puolivälissä aloitetulle
tulos- ja kustannusvastuuyksi-
köiden luomiselle. Ratkaisu-
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valtaaja vastuuta siirretään nyt
edelleen alaspäin luomalla sel-

keitä kokonaisuuksia ja lisää-

mallä tulosyksiktiiden itsenäi-
syyttä.

"Vuosiluhannen täitetta

kohti kuljettaessa Alko voi lur-

Suomen Akateeminen Rait-
tiusliitto ry eli SARLI on vuo-

den 1990 helmikuusta lahtien
toteuttanut sosiaali- ja terveys-

ministeriön tuella Paukunvar-

tijat-projektia. Projektin ta-

voitteena on ollut tuottaa kou-
lutusta ja siihen tarvittavaa

materiaalia.
Koulutus koostuu kaksipäi-

väisestä Paukunvartijat-ryh-
mänvetäjäkoulutuksesta ja päi-
vän mittaisesta lähestymista-

pakoulutuksesta. Lisäksi pide-
tään i nformaatioti]aisuuksia.

Projeküpaallikkona toimii
valtiot. kand., psykologi Jarmo

Orkamo. Projektin alkuvai-
heessa hankittiin oto-koulutta-
j ia kouluttajakoulutuksella.

Paukunvartij at-nimityksella
on pyritty tietoisesti samasta-

maan alkoholin käytön vähen-

täminen ja hallinnan lukemi-
nen yleisesti tunnettuihin ja
hyväksyttyihin pyrkimyksiin
saadella syömistä, tupakan-

polttoa ja muita jokapäiväisia

tottumuksia. Nimi on osoittau-

tunut käyttökelpoiseksi. Hie-
man leikkimielisenä se myös

useimmiten kätevästi, ilman
eri kasittelya purkaa tavan-

vata olemassaolonsa vain sillä,
eltä kykenemme kilpailu- ja

palvelukykyisesli täyttämään

tehtävämme. Sosiaali- ja ter-

veyspoliittiset tavoitteet pysy-

vät kuitenkin edelleen keskei-

omaisimpia moralistisen suh-

tautumisen pelkoja.
"Paukunvartijointi pitaisi

olla yhtä luonnollista ja luonte-

r,aa kuin paikallisradiossa pyö-

rivä läskikampanja. Ideahan

molemmissa on sama, pyrki-
mys kulutuksen vähentämi-

seen. Oman juomisen tarkkailu
ei ole sen kummallisempaa

kuin liikakilojen vahtiminen.

Kaiken peruslana on. etlä on

rehellinen itselleen ja että viit-
sii totuutta muuntamattä pitää
kirjaa juomisensa määrästä.

Naiden lausumien takana on

paukunvartijointia kokeillut
turkulainen 42-vuotias nai-
nen" (Turun Sanomat 4.2.

199r).
Ryhmänvetäjäkoulutus täh-

tää Paukunvartijat-ryhmän ve-

tämiseen ja on kaksipäiväinen.

Ryhmän tarkoitus on alkoholin
kayton itsehallinnan tukemi-
nen.

Alussa ryhmänvetäjien kou-
lutus oli kysytyintä, mutta kiin-
nostus ryhmiä kohtaan on ollut
selkeintä suuremmissa kau-
pungeissa, kuten Turussa, Ou-

lussa ja Jyväskylässa. Pienilla
paikkakunnilla ryhmään osal-

sinä, ja ne asettavat toimintam-
me rajat. Ne eivät kuitenkaan
salli meille muita aloja tehotto-

mampaa ja epätaloudellisem-

paa toimintaa", toteaa pääjoh-

taja Heikki Koski.

listumisen kynnys on korkea.

Nimettömyyttä on lähes mah-

doton taata eivätkä juomisen

ongelmat ole vielä neutralisoi-
tuneet painontarkkailun tai tu-
pakastavierotusryhmien rin-
nalle.

Kunnat ovat myös halunneet

lisätä eri ammateissa toimivien
valmiuksia alkoholin kayton

kasittelyyn. Tahan tahtaavaa

Iähestymistapakoulutusta on

annettu esimerkiksi tervey-

den- ja työterveyshoitajille,
jotka työssään kohtaavat suur-

kuluttajia ja joilla siten on

mahdollisuus vaikuttaa ja saa-

da aikaan juomisen hallintaa
tukeva kontakti.

Vuonna 1990 koulutustilai-
suuksia oli yhteensä 20 päivää
ja niihin osallistui 70 kunnasta

kaikkiaan noin 80 henkiloa.
Informaatiotilaisuuksia pidet-
tiin ll ja niihin osallistui vajaa

700 henkiloa. Kaikkiaan tilai-
suuksia pidettiin varsin katta-
vasti eri puolilla Suomea 11

läänin alueella.
Projektiin kuuluu myös yh-

teydenpito koulutuksessa mu-

kana olleiden kesken, uuden
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