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TIETOJA VUODEN L99L ANNISKELUTOIMINNASTA

LUVAT KANSAINVALISESSA
ANNISKELUJARJ ESTEIMASSAMME

Vapaankin alkoholijarjestel-
män maissa yhteiskunta halu-
aa vaikuttaa alkoholin kaup-
paanja saada osansa verotuloi-
na, maksaahan yhteiskunta al-
koholin haittakustannukset-
kin. Suomen anniskelujärjes-
telmä vastaa esimerkiksi EY-
maiden säännöstelyjärjestel-
miä, joten tältä osin EY:hyn
liittyminen ei edellytä Suomen

hallintojarjestelmän muutosta.
Ainoastaan [avaravimoissa

saattaa tapahtua muutoksia
tuonnin vapautuessa. Alko-
konsernissa on viranomaisteh-
tävät ja kaupallinen toiminta
selkeästi erotettu toisistaan.

Anniskelu on luvanvaraista
useimmissa Euroopan maissa,

Kanadassa ja Yhdysvalloissa.
Vain Portugalissa. Espanjassa
ja Kreikassa ei rajoiteta miten-
kään ravintolan peruslamista.
Yleensä edellytetään erillistä
anniskelulupaa. Mikali sita ei
edellytetä, on elinkeinoluvassa
anniskelua koskevia erityisra-
joituksia. Usein säädellään an-
niskeluoikeuksien laajuutta.
Esimerkiksi Belgiassa vain ho-

tellit voivat myyda väkevia al-
koholijuomia; tosin määräystä

rikotaan melko yleisesti. Rans-
kassa on neljä anniskeluoi-
keusluokkaa.

Anniskelulupa myönnetään
joissain maissa vain määrä-

ajaksi. Esimerkiksi Yhdysval-
Ioissa ja Kanadassa luvat
myönnetään l-2 vuodeksi ja
ne ovat maksullisia. Vuosittai-
nen hakuprosessi on monimul-
kainen julkisine kuulutuksi-
neen ja kuulusteluineen.

Luvanmyön täjäv iranomai-
nen vaihtelee maittain. Se voi

olla kunta- tai läänitason viran-
omainen (Ruotsi ja Norja). pai-
kallinen tai valtakunnallinen
julkinen viranomainen tai mi-
nisteriö. Kanadassa ja Yhdys-
valloissa lupa-asioita hoitaa
ju lkishallinnon viranomainen,
jonka alaisuudessa voi olla
lupa-asioiden lisäksi myös val-
tion harjoittama alkoholin vä-
hittäismyynti.

Suomessa anniskeluoikeuk-
sien myöntämisperiaatteet ovat

valtakunnalliset. Erityisesti
Ruotsin ravintolaelinkeino va-
littaa jatkuvasti paikallisten
viranomaisten erilaisista lin-
joista. Ruotsissa ravintolan
hallinnolliset toimintaedelly-
tykset määräytyvät ravintolan
sijainnin mukaan. Joissain
maissa lupien määrä on sidottu
väestökiintiöihin (Italia, Rans-
ka, Sveitsi).

Ruotsissa viranomaiset ovat

huolissaan ravintolaelinkei-
nossa ilmenevästä taloudelli-
sesla rikollisuudesta. josta

Suomen ravintolaelinkeino on

hyvin säästynyt, koska Alko
asettaa yrittajien ammattitai-
toon liittyvia vaatimuksia.

VA I.VO N TA
KANSAINVALISESSA

AN N ISKE I.UJARI ESTE TMASSAMME

Myös anniskelun valvonnan
osalta Suomen järjestelmä on

täysin kansainvälinen. Luvan-
myöntäjä valvoo aina anniske-
lua poliisin ohella.

Suomen anniskelumääräyk-
set ovat talla hetkella taysin
"EY-kelpoiset". kun kotimai-
sia tuotteita suosineet määrä-
ykset poistettiin vuonna 1990.
Määräyksemme eivät enää ole
muiden maiden määräyksiä
tiukempia, esimerkiksi auki-
olomääräykset oval nykyään
kansainvä[isestikin keveim-
mästä päästä. Monissa maissa

ruokaravintolat ja pubit sulke-
vat ovensa puolen yön maissa
ja vain yökerhot ovat auki myö-

nempaan. Lralssa marssä on

myös sunnuntaianniskelua
koskevia erityisrajoituksia.

Alko on kevennysvaransa
kayttanyt. Kaikki suuremmat
ohjeistuksen kevennykset edel-
Iyttavat muutoksia alkoholila-
kiin. Alkon hallintoneuvosto
esitti viime syksynä sosiaali- ja
terrreysministeriölle alkoholi-
Iainsiädännön kokonaisuudis-
tusta.

Lahes kaikissa maissa kiel-
letään päihtyneille ja alaikai-
sille anniskelu. Etelä-Eurot.r-
passa ei ole tarvittu alkoholi-
lainsäadantoa senkään vuoksi,
että viinin ja oluen vaikutukset
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ovat viinan vaikutuksia Iie-
vemmäl ja epäviralliset normit

säätelevät humalahakuista al-
koholin kayttoa.

lkarajat vaihteleval mail-
tain. Esimerkiksi Yhdysval-
Ioissa alaikäraja on 21 vuotta.

Meilla se on 18 vuotta.

ANNISKELUOIKEUKSIEN
MYÖNTAMI N E N

Anniskeluoikeuksien myöntä-

misperiaatteet eivät muuttu-
neet olennaisesti kertomus-

vuonna. Koko maassa on vajaat

9 000 kahvilaa, henkilöstöra-

vintolaa yms., joissa ei ole al-
koholilain alaisia anniskeluoi-
keuksia. Suurin osa oikeudet

saaneista ravintoloista on ai-

emmin toiminut keskiolutoike-
uksin.

Hallintoneuvoston ravinto-

lajaosto kasitteli 295 anniske-

Iuoikeushakemusta. Hake-

Erityishintaryhmä
Yleishintaryhmä

Taulukko 1. Anniskeluoikeudet oikeusluokittain ja hintaryhmittäin

31.12.1991

A B yht. muutos
vuoden

alusta

Yhteensä 2 471

Muutos vuoden alusta + 230

t25
2286 )zo

JZO

-51

t25
2 614

2 739

+ 179

+ll
+ 168

+ I79

muksista 92 hylattiin, 193 ha-

kijalle myonnettiin anniskelu-
oikeudet ja 10 hakijaa sai en-

nakkopäälöksen oikeuksien

myöntämisestä hankkeen val-
mistuttua. Noin puolet hylkä-
yksistäjohtui siitä, että kysees-

sä oli vaatimaton ruokapaikka.
Yleisin myöntämisperuste oli
se, että kyseessä oli hyvä ruo-

kapaikka.

Ravintoloiden määrä kasvoi

viime vuonna 179:lla (taulukko
I). Toimintansa aloitti l98 ra-

Taulukko 2. Anniskeluravintolat tyypeittäin ja hintaryhmittäin 3 l. 12. 1 99 I

Iuku-
määrä

muutos

vuoden
alusta

keskim.

asiakaspaikkoja./
ravintola

hintaryhmät
erityis yleis

Suuret taajamahotellit
Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurusteluravintolat

Monitoimiravintolat

Muut ravintolat

Yhteensä

I0l
280
t52

BOB

229

776

t76

2t7

2 739

+7
+10
+2

+70

+7

+31

+14

, DO

+ 179

679
26t
309

119

247

r40

308

230

2t3

42

267
l4l

786

224

775

t7l

208

2 6t4

59
13

It

22

5

I

5

9

t25
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vint<ilaa ja l9 sopimusta pois-
leltiin rekistereislä. Omistu-
janvaihdoksia oli 660 (306
vuonna 1990). Yrittajien kon-
kurss.ju oli 109 ( I l7 rar inlo-
laa), kun niitä vuonna 1990 oli
yhteensä 39 (42 ravintolaa).
Laman ja koventuneen kilpai-
lun raikutuksel näkyrät hyvin
luvuista.

Hotellien nräärä kasvoi
l9:lla lraulukko 2;. Samanai-
kaisesti hotelli huoneirlen käyt-
lüasle oli koko rnaassa ennä-
tyksellisen matala eli 44 pro-
senttia; pudotusta edellisestä
vuodesta oli 6 prosenttiyksik-
koal Korkein käyttöaste suu-
rimmista kaupungeista oli Sa-

vonlinnassa. siellakin vain 56
prosenttia. Helsingissa käyttO-

aste oli 54 prosenttia.
Myöntämisperiaatteiden mu-

kaisest i nousi r iime vuonna eni-
ten ruokaravintoloiden määrä.

Niiden osuus ravintoloista oli
suurin eli 30prosentlia. kun vie-
Iä vuonna 1980 niiden osuus oli
10 prosenttia (152 ravintolaa; li-
säystä 656 ravintolaa).

Viihderavi ntoloiden määrän
lisäys oli vähäinen edellisten
vuosien tapaan. Niitä ehkä kor-
r aa juoma-/seurrrstrlurar inlo-
loiden lisays.

Yksitl isten rar intoloilsijoi-
<len osuus kasvoi laskettuna
sopimuksista, asiakaspaikois-
ta ja myynnistä (taulukko 3).
Esimerkiksi vuoden 1980
alusla on yksitl isten omistami-
en ravintoloiden määrä kasvtr-

nut I l78 ravintolalla eli 170
prosenttia, kun taas ravintoloi-
den kokonaismäärä on kasva-

nut I lll prosenttia.
Vallion usuus väheni Art.lian

ja Kantaravintoloiden luusioi-
tuessa (osa ravintoloista myy-
tiin pois). Kun molemmilla oli
vuotta aiemmin yhteensä 84
anniskelusopimusta. ol i Arct i-
alla riime vuoden lopussa enää

66 sopimusta eli runsaat kaksi
prosenttia kaikista sopimuk-
sista.

Yksityisten omistamat ra-
vinlolal ovat keskimääräistä
pienempiä, koska pienten ruo-
karavintoloiden lisäys on ta-

pahtunut tässä omistajaryh-
mässä.

KESKIOI"UEN ANNISKELU JA
VAHITTAISMYYNTI

Alko on suosinut keskioluen
anniskelua. Lajivalikoimaa on
lisätl1 ja keskiolulla on aiern-
min suosittu hinnoittelussa.
Keskioluen anniskelua ja kes-
kiolutravirrtoloiden loiminta-
edellytyksiä on parannettu kor-
vausratkaisuin, ja anniskelu-
ajat ovat yhdenmukaistuneet
alkoholilain alaisten rarinto-
loiden kanssa. Samanai kaises-
ti Alkon toimenpiteiden kans-
sa on keskioluen suosio kasva-
nut yllattävän nopeasti juoma-
tapojen miedontuessa.

Toimenpiteiden seuraukse-
na keskiolutravintoloiden taso

on noussut, ja ne kilpailevat
yhä tasaväkisemmin alkoholi-
lain alaisten ravintoloiden
kanssa.

Vaikka keskiolutlain alainen
anniskelukulutus kasvoi r iime

Tuulukko 3. Anniskelusopimukset omistajaryhmittain 31.12.1991ja omistajaryhmien 7c-osuudet anniskelu-
sopirnuksista, asiakaspaikoista ja myynnistä vuonna 1991

lukumäärä muutos vuoden

al rrsta anniskelu-
sopimuksista

osuusprosentit
asiakas-
paikoista

ravintola-
myynnistä

Yksityiset
0suu stoim inn alli set

Yhdistykset, kerhot
ja kuntapohjaiset
Valtio

Arctia Oy

Kantaravintolat Oy

Avecra Oy

I 871
515

+ 181

+7
68,3
18,8

57,0
22,0

50,8
30,4

ooo

10,0

255
98

7,12,4

0,6

66

+ 2

ll
9,3
:1,6

t2,5
8,5

6,8

1,8

r00,0+ 179Yhteensä

77

2 739

+27
_45
+:l

r32

100,0

0,7

100,0
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Tuulultko 4. Alkoholilain alaisen anniskelukulutuksen määrä, rakenneja osuus kokonaiskulutuksesta vuonna
199f, 100 7o:n alkoholina

tuh muutos osuus-7o

anniskelu-
kulutuksesta

osuus-7a
juomaryhmän

kokonais-
kulutuksesta

litraa 7o

Viinat
Muut väkevät juomat
Väkevät juomat yhteensä

Väkevät viinit
Miedot viinit
Viinit yhteensa

Long drink -juomat

Vahva olut
Keskiolut
Mallasjuomat yhteensä

Miedot juomat yhteensä

Kaikki yhteensä

53,0
15,0
68,0

59,2

7,7
24,0

I 013
547

1 560

-20,3
- 17,5

- 19,3

14,8
B,O

Dto

12,2

13,7

72,7

_ I7,B

- 7,5

- 8,4

2,6
t0,7
o, I

30
370
400

0,4
5,4
5,8

3,4

3 627
1 025
4 652

5 284

6 845

- 30,3

- r9,3
306,5

- 2,0

- 4,3 a'7 ,

100,0

30,r

2I,3

IB,4_ O,L

Keskiolutlain alainen anniskelukulutus 100 7o:n alkoholina oli I 744 tuh. litraa, eli kulutus kasvoi 9,0 7o.

vuonna yhdeksän prosenttia,
se on vain viisi prosenttia alko-
holin kokonaiskulutuksesta.

Kesk iol uen annisk"'l ulupien
määrä kasvoi vuodesta 1969
vuoteen 1971, jolloin lupia oli
3 400. Taman jalkeen lupien
määrä väheni vuoteen l9B2
asti, jolloin voimassa oli 2 517
lupaa. Tämän jalkeen lupien
määrä on ollut jatkuvassa kas-
vussa. Lupien määrä lisääntyi
vuonna 1990 yhteensä 412 lu-
valla ja viime vuonna 365 lu-
valla. Lupien määrä oli vuoden

l99l lopussa 3 493.
Keskioluen vähittäismyyn-

tilupia oli vuoden vaihteessa

6 537. l-upien määrä on jatku-
vasti vähentynyt kauppakuole-

mien vuoksi. Vuoden 1969 lo-
pussa oli voimassa l7 4.31 lu-
paa.

ANNISKELUKUTUTUS

Alkoholilain alainen anniske-
lukulutus laski viime vuonna
8,2 prosenttia absoluuttialko-
holina laskien (taulukko 4).

Keskioluen suuri kasvupro-
sentti (306.5 %) johtuu ositlilin
matalasta lähtötasosta. Keski-
oluen osuus alkoholilain alai-
sesta anniskelukulutuksesta
oli 15 prosenttia, kun se vielä
edellisvuonna oli vain 3,4 pro-
senttia. Keskiolucn kulutuk-
sen kasvu oli kuitenkin pie-

nempi kuin A-oluen myynnin
lasku. koska mallasjuomien
kokonaiskulutus laski.

1\,lielojen viinien kulutus rä-
heni anniskelussa 7,5 prosent-
tia. kun vähitläismyynnissä
niiden kulutus kasvoi 24,1 pro-
senttia. Kulutukseen vaikutta-
ner al osaltaun mietojen viinien
vähäisel valikoimat ravinto-
loissa. Kun ravintoloissa myy-
dään lahes 60 prosenttia kai-
kesla A-oluesta, niin miedoista
viineistä niissä m1 ydään vain
runsaat l0 prosenttia.

Pitkalla aikavalil lä r,n annis-
kelussa vähenlynyl viinojen ja
muiden väkevien juomien ku-
lutus. Niiden yhteenlaskettu
osuus alkoholilain alaisesta an-
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Taulukko 5. Anniskelukulutus I00 7o:n alkoholina asiakaspaikkaa kohti sekä kulutuksen juomaryhmittäinen
jakauma ravintolatyypeittäin vuonna l99l

kulutus/
asiakas-
paikka
litraa

tyyprn
7o-osuus

kokonais-
kulutuksesta

tyyprn
7o-osuus

asiakas-
paikoista

kulutuksen 7o-jakauma
juomaryhmittäin

väkevät viinit mallas- ja
juomat long drink

-juomat

Suuret taajamahotellit
Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurusteluravintolat

Monitoimiravintolat

Muut ravintolat

Yhteensä

t2
11

6

7

13

24

IB

J

t2

II
II
4

10

11

)1

t4

2

100

t7

10

20

IO

ö

100

29
,o
,a

t6

30

1B

20

26

o,

t2

5

,

5

13

6

72

65

79

75

6t

7L

10

5

7

13

I3
9

6t
63
56

niskelukulutuksesta oli vuonna

1975 viela 43 prosenttia (100

7o:n alkoholina); viime vuonna
se oli enää 23 prosenttia. Vä-
kevän viinin osuus on aina ol-
lul vähäinen ja on edelleen vä-

henemään päin (0,4 7o vuonna
1991). Miedon viinin osuus on

noussut samana aikana kaksi
prosenttiyksikköä viiteen pro-

sentliin. Long drink -juomien

osuus on pudonnut 7 prosent-

tiyksikkOa kolmeen prosent-

tiin. A-oluen osuus on kasva-

nut 39 prosentista 53:een. Kes-
kioluen osuus on kasvanut kol-
mesla prosenlisla I5:een ja
kasvu jatkuu.

Vuoden l99l alussa nousi-

vat ravintoloiden ostohinnat

8,3 prosenttia ja joulukuun

alussa 3.4 prosenttia. Ravinto-
loista 60 prosenttia kayttaa
maksimihintoja. ja loppujen-
kin hinnat ovat keskimäärin
kaksi prosenttia alle maksimi-
hintojen.

Ravintolatyypeittäin tarkas-
teltuna eniten alkoholia myivät
juoma-/seurusteluravintolat j a

yli B0 prosenttia niissäjuodus-
ta alkoholista oli mietoa (tau-

lukko 5). Myös ruokaravinto-
loiden myynti oli olutvaltaisla.

Ravintolamyynnissä 20 suo-

situinta luoletta (pl. mallasjuo-
mat), jotka edustavat 78:aa

prosenttia koko anniskeluku-
lutuksesta, olivat seuraavät

(tuhansina litroina):

1. Gin Long Drink 4 217

2. Koskenkorva 1 591

3. Golden Cap Cider I 051

4. Karahvivalkoviini 526
S.Dry Vodka 428
6. Silver Dry Gin 249
7. Whisky &&& 235
B. Liebfraumilch f 86
9. Karahvipunaviini 172

10. Cognac Monopol 172
Il. Soave 113

12. Ron Bacardi lII
13. Prins Oliver 95
14. Vin Blanc Touraine BB

15. Elys6e N:o 1 75

I6.Cafe 67
17. Gin 63
18. Finlandia Vodka 60
19. Campari 54
20.Fernet-Branca 54
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Gin Long Drinkin myyntr on

laskenut vajaat kaksi miljoo-
naa litraa. Kymmenen eniten
myydyn joukossa ainoa muutos
on Liebfraumilchin nousu kak-
si sijaa ylöspäin. Samoin

Soave, myös valkoviini, on

noussul kuusi sijaa ylospain.

AN N ISKELU RAVI NTOLOIDEN
MYYNTI

Ravintoloiden markkamääräi-
nen myynti laski kertomus-
vuonna viisi prosenttia. Tileit-
täin tarkasteltuna oluen myynti
kasvoi 3,4 prosenttia, muiden

alkoholij uomien myynti väheni
10.9 prosenttia, ruoan myynti
väheni 7,8 prosenttia ja muu
myynti 7,3 prosenttia. Koska
asiakaspaikkojen määrä kas-
voi m)Tntiä nopeammin, las-
ki kapasiteettiin suhteutettu
myynti 12,l prosenttia.

Hotellien myynnin arvo huo-
netta kohti väheni 10,7 pro-
senttia. Huoneiden käyttöaste
putosi 12,0 prosenttia ja oli
vuoden vaihteessa 43,9 pro-
senttia.

Suurin asiakaspaikkakoh-
tainen myynti oli juoma-/seu-

rusteluravinloloissa, moniloi-
miravintoloissa ja suurissa taa-
jamahotelleissa (taulukko 6).

Alkoholijuomien osuus oli
suurin viihderavinloloissa ja
oluen osuus suurin juoma-/
seurusteluravintoloissa. Ruo-
karavintoloiden jälkeen suurin
ruoan myynti oli lomahotelleis-

sa (taulukko 7).

ANNISKELUN JA
KESKIOLUEN

VA H ITTA IS MYY N N IN
VA IVO N TA

Alkoholilain alaisiin ravinto-
Ioihin kohdistuneiden valvon-

TauLuhlto 6. Anniskeluravintolamyynti tarjoilupalkkioineen vuonnä
r99l

myynti yht.
Mmk

myynti/ myynti/
ravintola asiakaspaikka
1 000 mk mk

Suuret taajamahotellit
Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurustelu-
ravintolat

Monitoimiravintolat

Muut ravintolat

Keskimäärin

I 713
I 350

692

1 971

I 000

.3 051

1696t
4 875
4 6t3

3 790

7 86l

| 748

4218

25 232
tB 626
t4 563

26704

25 265

7 tt9

19 B30

2 433 L9 654

4 337 t7 328

I 384

11 552

Taulukko 7. A nni s keluravi ntoloiden myynnin 7o -j akauma tyypeittäin
vuonna 1991

391

AIko olut ruoka muu myynti

Suuret taajamahotellit
Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurustelu-
ravintolat

Monitoimiravintolat

Muut ravintolat

39
JJ

53

6I

17

18

27

48

34

t9

90

51

42

24

34

27
27
22

13

JJ

o2

22

1B

OD

24
29
t6

10

t0
9

6

12

o

9

10

9
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Taulukko B. Valvontatoimenpiteet alkoholilain alaisissa anniskelupai-
koissa sekä keskiolutlain alaisissa anniskelu- ja vahittaismyyntipai-
koissa 1990 ja 1991

Alkol:n alainen
anniskelu

1990 1991

OlutL:n alainen
anniskelu vähitt.myynti

1990 1991 1990 1991

sissa. Kolme toimenpidettä ai-
heutui usean ralvonlaviran-
omaisen havainnoista.

Kunnallinen alkoholitarkas-
lus loppui lokakuun alussa ja
sen tilalle luli seilsemän pää-

toimista läänin tarkastajaa (li-
säksi oman toimensa ohellir loi-
mivia tarkastajia). Tarkastus-
jarjestelman muutos on vaikut-
tanut kunnall isten tarkastajien
työskentelyyn, mika näkyy
rnyös Alkolle tehtyjen epäkoh-
tailmoitusten määrässä.

Alko suoritti loka-marras-
kuussa eräillä suurilla paikka-
kunnilla anniskeluravintoloi-
hin tehostetun tarkastusiskun.

Myös keskioluen anniske-
I uun kohdistuneiden toimenpi-
teiden määrä laski. Keskioluen
anniskelun ja vähittäismyyn-
nin paikallinen valvonta on

kuulunut ensisijaisesti polii-
sille ja kunnalliselle alkoholi-
tarkastajalle.

RAVI NTO LAH E N KI LOKU NTA

Parissa vuodessa ravintola-
alan työvoimapula on muuttu-
nut työttömien määrän nopeak-
si kasvuksi. Edellisvuonna ra-
vintolahenkilOkunnan määrä

väheni 0.8 prosenltia ja osa-ai-
kahenkiloston kä)ttö lisäänlli
8,3 prosenttia. Ravintolahen-
kilokunnan määrä räheni rii-
me vuonna ll.6 prosenttia ja

osa-aikahenkilökunnan 5.7
prosenttia (taulukko 9).

Voimakkain suhleellinen vä-

heneminen tapaht ui soittajien.
esiinll jien. hor imestarien.
baarimestarien ja kassanhoi ta-

jren rynmrssa. Lu Kumaararses-

ti eniten vähenivät tarjoilijoi-
den ja keittitihenkilöstön mää-

rät.
Vuodesta 1980 vuoteen

1990 on vakinaisten henkiloi-

Lopulliset peruutukset
Määräaikaiset
anni skel ukiellot
Varoitukset
Kirjeet

)

42
4t

,.,

5252521
223828235
qa 09 toZt Z,t lZ

548867256Yhteensä B6

OIutL:n alaisessa vähittäismyynnissä varoituksiin sisältyvät myös huo-
mautukset.

Taulukko 9. Ravintolahenkilökunnan määrä vuonna 1991

lukumäärä
keski-
maarln

muutos 91/90
luku- Vo

määrä

Hovimestarit

Tarjoilij at j a tarjoilijaharjoittelijat
Vahtimestarit
Baarimestarit ja kassanhoitajat

Keittitihenkilokunta
Soittajat ym. esiintyjat
Muut henkilökunta
Ravintolahenkilökunta yhteensä

Majoitushenkilökunta

Johtajat
Konttorihenkilökunta

I 100
9 9t7
I B9B
o 970

7 997
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25 241

- 244

-1154
- 250

- 447

-1017
- 104
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) )qa
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- ll,3
-22,5
- 6,s

- 11,6
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86r

ö,J

t,2
9,7

Vakinainen henkilokunta yhteensä 30 483 - 3 700

Osa-aikahenkilökunta 6463 - 394

- 10,8

- 5,7

tatoimenpiteiden määrä väheni
(taulukko B). Toimenpiteisiin
johtaneista epäkohdista ha-

vaittiin 25 poliisin, 24 Alkon ja
2 kunnallisten alkoholitarkas-
tajien suorittamissa tarkastuk-
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den määrä ravintolaa kohti pu-

donnut l9 vakinaisesta tyiinte-
kijasta 12,4:aän. Ravintoloi-
den ke.kikoko on samaan ai-
kaan kasvanut, mutta osa-aika-
tvovolntan madra un KdKsln-

ketaistunut. Viime vuonna

osa-aikaty,i)voiman määrä oli
neljännes ravintolahenkilö-
kunnan määrästä.

1970-luvun loppupuolen
Iama vähensi ravintolahenkilö-
kunnan kokonaismäärää. Sen

Kettil Bruun Societyn ensim-
mäinen teemakokous eteläisel-
la pallonpuoliskolla jarjestet-

tiin Perthissä Australiassa

20.-24. tammikuuta kuluvana
vuonna. Kokouksen järjestäji-

nä toimivat David Hawksin
johtama National Centre for
Research into the Prevention of
Dmg Abuse ja Sally Casswellin
johtama The Alcohol and Pub-

lic Health Research Unit Ru-
nanga, Wananga, Hauoro Me

Te Paekaka. Osanottajia oli
paikalle kertynyt lähcs B0

kaikkiaan 10 eri maasta. Pitki-
en etäisyyksien vuoksi oli
luonnollista. että valtaosa

osanoltajista oli Australiasta.
mutta .jos asianlunti.jarr määri-

lelmänä pidetään asumista vä-

hinlään 200 kilometrin päässä

kokouspaikalta. voitiin myös

moni australialainen määritel-
lä asiantuntijaksi.

Tavanomaisesta Kettil Bruun

jalkeen vain tarjoilijoiden
määrä on ohittanut 1970-luvun

lopun lamaa etlelläneen mää-

rän. Keittiöhenkilöstün mriäni
on kasvanut I 980-luvun, mutta

ei ole vielä saavuttanut 1970-

luvun tasoa. Muusikoiden, ho-

vimestarien ja vahtimeslarien

määrä on vähenlynyl koko

1980-luvun.
Työn tuottavuus nousi edelli-

sen laman aikana voimakkatrs-

ti, voimakkainta, jopa B pro-

Societyn käytännöstä poiketen

osanottajat olivat saaneet kut-
sun kokoukseen. Tämä toisaal-

ta rajoitti osanotlajien määrää.

toisaalta antoi järjestäjille pa-
remmat mahdollisuudet raken-

taa kokouksen ohjelma temaat-

tisesti yhtenäiseksi.
Kokouksen yleisteemana oli

päihdetutkimuksen ja politii-
kan vuorovaikutus. Silti esitel-
mät käsittelivät ensisijassa al-
koholitutkimuksen ja alkoholi-
politiikan suhdetta. Tavoittee-
na oli tarjota paikallisia, kan-

sallisia tai kansainvälisia ta-

pauskuvauksia tutkimuksen ja

politiikanteon vuorovaikutuk-
sesta ja kaydyista keskuste-
luista. Tässä onnistuttiinkin
varsin hyvin. silla kirjoittajat
olivat pysyneet heille annettu-
jen otsikoiden puitteissa. Sen

sijaan kokouksen toisena ta-
voitteena ollut keskustelun

synnylläminen tutkijoiden ja

senttia, nousu oli vuonna 1978.
Vuodesta l9B4 vuoteen l9B9
tuottavuuden kasvu vaihteli
vuosillain kahrlesta r iileen
prosenttiin. Vuonna 1990 tuot-
tavuus laski vajaa kaksi pro-

senttia. Viime vuonna työn

tuottavuus nousi viisi prosent-

tia. Selvästi tehokkaimpia oli-
vat osuustoiminnalliset ja val-
tion omistamat ravintolat.

JUHANI HAKAI,i\

politiikantekijöiden kesken ei

onnislunul ainakaan llssä rai-
heessa, koska paikalla ei ollut
politiikantekijoita.

Kokous käynnistyi Bill Bow-

tellin katsauksella tutkimuk-
sen ja politiikan suhteeseen.

Keskeisenä kysymyksenä oli,
onko tutkimuksella merkitystä
politiikanteon kannalta. Maa-

nantai-iltapäir änä kesk itytti in

alkoholipolitiikan muotoutu-

miseen Uudessa-Seelannissa
ja Australiassa: Sally Casswell

toi csiin alkoholipolitiikan har-
joittamisen vaikeuksia hyvin-
voinliraltiola purellaessa. ja
David Hawks tarkasteli tutki-
muksen osuutta Australian
kansal I isen alkuholipuliittisen
ohjelman valmistelussa.

Toisen kokouspäivän aloitti
{ lexander Wagenaar anall soi-
malla tutkimuksen osuutta
prosessissa, jonka seuraukse-
na 1980-luvulla nostettiin al-

TUTKIMUKSEN JA POLITIIKAN VUOROVAIKUTUS
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