
levan Ilkka Suomisen kanta.
KauppakamariJehden (2/94)

haastattelussa hän ei puhu
Iainkaan pysyvästä ratkaisus-
ta, vaan vähittaismyyntimono-
polia koskevasta "pitemmästä
siirtymäajasta":

"AIko on selvästi ilmoittanut
EU-neuvottelijoillemme, että
se haluaa tuontia, vientiä, tuk-
kukauppaa ja valmistusta kos-
kevat monopolit pois 1995
mennessä. Tämän lupauksen
Suomi viestitti joulukuussa
Brysseliin ja sen on myös unio-
ni hyväksynyt. Jos tämä lupaus
nyt rikotaan, vaarannamme

ALKOHOLIJARJESTETMAN
KEHITTAMINEN

Kansainvälisissä vertailuissa
ja alkoholilakityöryhmän mu-
kaan Suomen keskitetty alko-
holijarjestelmä on toiminut hy-
vin. Suurin siinä tapahtunut
järjestelmämuutos uuden lain
aikana on ollut hajautetun ja

toimimattoman kunnallisen al-
koholitarkastusj arj estelmän
purkaminen.

Vireilla olevan alkoholilain
uudistuksen tavoitteet ovat si-
nänsä tarpeelliset ja Euroopan
yhdentymisen edellyttämät.
Keinoista vallitsee vielä tatä
kirjoitettaessa erimielisyyttä.

Yleisilla kaupallisilla eh-
doilla toimiminen on vähittäis-
myyntimonopolin säilymisen

ALKOHOLIPOTITIIKKA

myös vähittäismyynnin mono-
polille kaavaillun pitemmän
ylimenokauden. EU saattaa ot-
taa asiaan kovemman kannan
ja silloin emme enää voi itse
päättää aikataulusta."

Suomisen tulkinnan mukaan
EU:n kanssa olisi siis sovittu
alkoholimonopolin asteittai-
sesta purkamisesta kokonaan:
muut monopolin osat heti, vä-

hittäismyynti vähän myöhem-
min. Tähän viittaa myös se,

miten hän samassa haastatte-
lussa muotoilee tulevan pää-
johtajuutensa suuren linjan:

"Alko muuttuu seuraavan

edellytys, ja Alkolla ei voi vas-

taisuudessa olla viranomais-
Iuonteisia rehtäviä alkoholi-
hallinnossa. Tässä suhteessa

lähestytään muiden Pohjois-
maiden kaytantoja, joissa ko-
konaisvaltainen alkoholipoli-
tiikka hoidetaan alkoholimo-
nopolin ulkopuolella. Monopo-
lit eivät ole myöntäneet pohjoi-
sissa naapurimaissamme itsel-
leen Iupia eivätkä valvoneet it-
seään tähänkään asti.

Alkoholihallinnossa Suo-

men järjestelmä on kansainvä-
Iinen, kun kaikki Alkon alko-
holihallintotehtavät siirrettä-
neen sosiaali- ja terveysminis-
teriön alaisuuteen perustetta-
valle tuotevalvontakeskuksel-
Ie, jäljempänä esitettävää
poikkeusta Iukuun ottamatta.

vuosikymmenen aikana penn-
pohjaisesti: täydellisestä mo-
nopolista täysin vapaaksi. Se

on mielenkiintoinen kehitys-
tehtävä."

Mita Ilkka Suomisen lausun-
to tarkoittaa? Sisaltaäko EU:n
kanssa tehty "sopimus" enem-
män kuin julkisuudessa aikai-
semmin on kerrottu vai onko
kyse Suomisen kaukonäköi-
syydestä, siitä että hän näkee,
mihin nyt aloitettu prosessi tu-
lee vääjäämätta johtamaan?

KERSTIN STENIUS
MATTI VIRTANEN

Tosin Iakiesityksen mukaan
Alkolle jäisi edelleen viran-
omaisluonteisia alkoholipoliit-
tisia tehtäviä.

Kansainvälisyydestämme on

yksi suurempi poikkeus. Mui-
hin maihin verrattuna Suomen

lainsäädännössä on ollut eri-
tyispiirteenä keskioluelle sää-

detty oma lakinsa.
Nyt alkoholilakia ja keski-

olutlakia ollaan kansainväli-
sen mallin mukaan yhdistä-
mässä, mutta uudistus aiotaan
vesittää hajottamalla itse jar-
jestelmä. Keskiolutlupien
myöntäminen ja valvonta ol-
laan siirtämässä lakiesityksen
mukaan Alkolta lääninhalli-
tuksiin. Alan etujarjestöt ja
Alko ovat vastustaneet tätä ke-
hitystä ja puoltaneet keskitet-

TIETOJA VUODEN 1993 ALKOHOLIHALLINNOSTA

59 \19941:2
147



tyä järjestelmää alan tasapuo-

lisen kohtelun. tehokkuuden ja

taloudellisuuden vuoksi.

Lääninhallitusten nykyisillä
tarkastajilla ei ole kokemusta

tai koulutusta lupien myöntä-

misessä. Rahapula taas on es-

tän) t lääninhall itusten mainit-
tavamman ravintolatarkastus-

toiminnan ja usein tarkastajat

hoitavat lahinna muita kuin al-
koholiasioita. Yksikaan val-

vontatoimenpide ei perustunut

vuonna 1993 laanien tarkasta-
jien havaintoihin. Kunnallis-
ten tarkastaiien järjestelmä

purettiin juuri järjestelmän

epäyhtenäisyyden. hajanai-

suuden ja toimimattomuuden

vuoksi.
Pyrkimyksilla hajottaa alko-

holihallinto-organisaatio ei ole

alkoholipoliittisia la\oitteila.
päinvastoin hajottaminen estää
järjestelmän sosiaali- ja terve-

yspoliittisten tavoitteiden to-

teutumisen. Sekajarjestelmiin
ei ole menty muissakaan mais-

sa niiden kalleuden ja hallin-
nollisen toimimattomuuden

vuoksi.
Eri lääninhallituksissa pää-

lökset tapahtuisivat erilaisin
päätöskriteerein ja asentein

kuten Ruotsissa on tapahtunut.

Norjassa sosiaaliministeri un

arvostellut vakavasli kuntia
niiden erilaisista linjoista. AI-
koholilain periaatepykala lah-

tee siitä, että lupien myöntämi-

sella ei saa olla muita kuin aI-

koholipoliittisia tavoitteita.

Ruotsissa joudutaan sikäläi-
sen alkoholilakikomitean mu-

kaan liukenlamaan lainsää-

dantoa yhdenmukaisen pää-

töksenteon aikaansaamiseksi,

kun päätösvaltaa delegoidaan.

Meilla keskitetty järjestelmä

itsessään on taannut yhdenmu-

kaisuuden ja lainsäädantoä on

voitu vapauttaa. Tässä suhtees-

sa järjestelman hajotus on as-

kel taaksepäin.
A I koholilai n alaiset ravinto-

lat ja keskiolutravintolat ovat

tällä hetkella eriarvoisessa

asemassa, ja lama on karjistä-
nyl tilannelta. Keskiolutlupien
myöntämisessä ei ole tar-vehar-

kintaa, vaan kaikille määrätyt

etlellytyksel täyttäville myön-

nelään lupa. Jos keskiolut- ja

alkoholilain alaiset luvat
myönnelään eri paikoissa. jat-

kuu eriarvoisuus, josta Alko on

paatöksillaän ravintolaelinkei-
nt-rn elujärjestöjenkin toivei-
den mukaisesti tähän asti pyr-
kinyt eroon. Ravintola-alan

elujärjeslöt vastusla\ ät luPien

myöntämisen hajauttamista

lääninhallituksiin.
Keveämmin toimintaedelly-

tyksin ja heikommassa valvon-

nassa toimivat keskiolutpaikat
ovat syöneet tiukemmin kont-
rolloitujen ravintoloiden kan-

nättavuutta. Viime vuonna

keskiolutkahviloiden keski-

oluen myynti kasvoi 10 pro-

senttia ja lupien määrä 760:11e

(edellisvuonna Iisäystä 943 lu-
paa ja myynnin kasvua l0 7o),

kun vastaavasti alkoholilain
alainen ravintolamyynti väheni

8 prosenttia ja lupien määrä

kasvoi vain 124:lle.
Alkoholilain alaisen annis-

kelun paineet purkauluivat
alan kannalta epäterveesti kes-

kioluen anniskeluun. Valvon-

nan kannalta keskioluen an-

niskelu on selvästi hairitialt-
teinta.

Lakiesityksessä tarvehar-

kinta on huomattavasti nykyis-
tä Iöysempi ja ".aattaa aiheuttaa

ravintolaverkoston rajahdys-

mäisen lisäyksen, koska kiel-
toperusteita ei ole. Se c,lisi suu-

rissa taloudellisissa vaikeuk-
sissa kamppailevalle elinkei-
nolle kohtalokasta.

Suomen keskitetyssä jarjes-

telmässä yrittajia on kohdeltu
samalla tavalla koko maassa,

koska Iuvat on myöntänyt sama

organisaatio. Yrittäj ien oikeus-

turvan vuoksi valtakunnallisen
lairr 

"oveltamisessa 
(esim. yril-

täjän ammattitaidon ja luotet-
tavuuden harkinnassa) ei voida

soveltaa alueellista itsehal-
Iintoa. Ravintoloitsijakunnan
liikkuvuuden vuoksi luotetta-
vuustieto tulee olla yhdella ja

samalla viranomaisella. Mm.

tästä syystä Suomessa ei ole

vastaavaa ravintola-alan rikol-
lisuutta kuin Ruolsissa. jossa

sitä selvittämään on asetettu

eri viranomaisista koostuva

erikoisryhmä
Keskitetyssä järjestelmässä

päätökset tehdaan samalla ta-

voin ja samanaikaisesti koko

maassa. Tieto kulkee nopeasti

ja vertailukelpoisena. Jotta
laki olisi sama kaikille, valvon-

ta ja sanktiointi eivät saisi olla
kovin erilaista ja eritasoista.

Sosiaal i- ja terveysminisleri-
ön tuotevalvontakeskuksen

alaisuudessa oleva oma kenttä-

verkosto edellyttäisi. että toi-
mipiste-paikkakunlien määrä

olisi vain puolet lääninhalli-
lusten määrästä. Kun myös

muut hallinnonalat rakentavat

omia kenttäverkostojaan, on

alkohol ihal li ntotehtävien siir-
toyrityksessä Iääninhallituk-
sille viivytystaistelun makua.

Muussa valtionhallinnossa ol-
laan päinvustoin siirtymässä

liikelaitoksiin ja osakeyhtio-

muotoihin.
Suomen alkoholijarjestel-

mään on liittynyt yksi maail-
man kattavimmista ja luotetta-
vimmista alkoholiin Iiittyvistä
seurantajärjestelmistä. josta

ovat hyötyneet niin AIko, muut

valtion viranomaiset kuin
kaikki ravintola-alan etujär-
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jestötkin. Tilastokeskus ja etu-
järjestöt pitavat nykyisen kal-
taisen tilastoinnin jalkumista

ensiarvoisen tärkeänä.
Tuotevalvontakeskukseen

siimettäväl le al koholihallinto-
osastolle kuuluvat talla hetkel-
la kaikki anniskelulupien sekä

keskioluen vahittaismyyntilu-
pien myöntäminen. ohjeistus ja

valvonta. Lakiesityksen mu-

kaan sille myös siirtyisivät AI-
kon myymälöiden lupahallinto,
tukkumyyntiluvat ja niiden
valvonta seka alkoholin mai-

nonnan valvonta. Alkoholiin
liittyvä liedonkeruu siirtyy
myös tuotevalvontakeskuksel-
le.

AI"KOHOLI LAIN ALAISTEN
ANNISKETUOIKEUKSIEN

MYÖ NTAMIN E N

Anniskeluoikeuksia myönnet-
tiin vuonna 1993 Alkon hallin-
toneuvoston vuosiksi L992-
1994 päättämien yleisperiaat-
teiden mukaisesti; ne selvilet-
tiin viime vuoden alkoholihal-
lintokatsauksen yhteydessä

(Alkoholipolitiikka 2/93). Uu-

sien oikeuksien määrällinen Ii-
säys vahvisleltiin selrästi pie-
nemmäksi kuin vuonna 1992
toteutui.

Hallintoneuvosto käsitteli
viime vuonna 386 anniskeluoi-
keushakemusta. Uusia oikeuk-
sia myönnettiin 164 ja ennak-
kopäätöksiä oikeuksien myön-

tämisestä hankkeen valmistut-
tua tehtiin 2. Uusista oikeuk-
sista oli A-oikeuksia 109 ja B-
oikeuksia 55. Uusista oikeuk-
sista suurinrman osan saival
hyvät ruokapaikat (70 tapaus-
ta) ja yleisravintolat (36 tapa-

usta).

Hakemuksia hylattiin 220
(edellisvuonna BB). Yleisim-
mät hylkäysperusteet olivat

ALKOHOL POTIT] KKA
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Erityishintaryhma
Yleishintaryhmä

Yhteensä

Muutos vuoden alusta

Taulukko 1. Anniskeluoikeudet oikeusluokittain ja hintaryhmittäin
31.12.1993

A B yht. muutos

vuoden

alusta

t42
27t4

2856

+165

142
2975

3 117

+ 124

+6
+ 11826L

26t

-41

+ 124

seuraavat: kyseessä oli kostea

keskiolutpaikka (99 tapausta)
ja vaatimaton ruokapaikka (64

tapausta).

Kerlomusvuonna aloitti toi-
mintansa 165 ravintolaa ja 4l
anniskelusopimusta puretliin
lopettamisen vuoksi. Nettolisä-

ykseksi jäi 124 oikeutta (tau-

lukko I). 89 toimiran ravinto-

lan anniskeluoikeuden laa-
juutta tai hintaryhmää muutet-

tiin paremmin vastaamaän rä-

r intolan toiminta-ajalusla ja

palvelutasoa. Tilapäinen an-
niskeluoikeus myönnettiin I
333 kertaa.

Kerlomusvuonna 145 ravin-
toloitsijan 162 ravintolaa meni

konkurssiin (edellisvuonna

167 rar int<-rloitsijan [85 ravin-
tolaa). Omistaj anvaihdoksia oli
666 (edellisvuonna 540).

Anniskeluravintoloissa oli
vuoden 1993 aikana keski-
määrin 682 671 asiakaspaik-
kaa eli 219 paikkaa ravintolaa
kohti.

Hotellien määrä kasvoi vain
kolmella (taulukko 2). Eniten
Iisääntyivät juoma-/seuruste-

luravintolat ja ruokaravintolat.
Aikaisempien vuosien ta-

paan yksityisten omistamien
ravintoloiden määrä kasvoi ja
täIlä kertaa lisäys oli jopa suu-
rempi kuin ravintoloiden koko-
naislisäys (taulukko 3).

KESKIOLUTLAIN ATAINEN
ANNISKELU JA

VÄHITTAISMYYNTI

Keskioluen vähittäismyyntilu-
pia oli voimassa vuoden lopus-

sa 6 504, eli lisäystä oli 77 lu-
paa verrattuna edellisvuoteen.

Keskioluen anniskelulupien
määrä kasvoi vuodesta 1969
vuoleen I971. jolloin oli voi-
massa 3 400 lupaa. Tämän jäl-
keen määrä väheni vuoteen
1982 asti. Silloin alkoi kasvu,
joka kiihtyi vuosikymmenen
Iopulla. Vuonna 1992 lisäys oli
943 lupaaja viime vuonna 760
lupaa. Lupien määrä oli vuo-

den vaihteessa 5 196.

KULUTUS
IAKELUKANAVITTAIN

Alkoholin kokonaiskulutus
laski viime vuonna 5 prosent-
tia. Tilastoimattoman kulutuk-

r49



Tauluklto 2. Anniskeluravintolat tyypeittäin ja hintaryhmittain 31.12.1993

Iuku-
maara

muutos

vuoden
alusta

keskim.
asiakaspaikkoja/

ravintola

hintaryhmät
erityis yleis

Suuret taajamahotellit
Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurusteluravintolat

Monitoimiravintolat

Muut ravintolat

Yhteensä

6BB

258
294

4L t2l

25r

51 r45

326

29 224

t24 2L9

67
15

11

47
2BB

149

tr4
303
160

976

239

915

L92

2t8

3 117

4
2

1

oo 948

233

911

t87

2t2

2975

6

4

5

6

1

t

L42

Taulukko 3. Anniskelusopimukset omistajaryhmittäin 31.12.1993 ja omistajaryhmien 7o-osuudet anniske-
lusopimuksista, asiakaspaikoista ja myynnistä vuonna 1993

Iukumäärä muutos vuoden
alusta anniskelu-

sopimuksista

osuusprosentit
asiakas-
paikoista

ravintola-
myynnistä

Yritykset
Osuustoiminnalliset
Yhdistykset, kerhot
ja kuntapohjaiset
Valtio

Yhteensä

2267
480

156
oo

10 1

r5,4
59,7
20,9

53,5
29,8

268
t02

2

2
8,6
3,3

lr,4
B,O

7,9
o'o

3 117 r24 100,0 r00,0 100,0

sen osuuden arvioidaan olevan
viidennes alkoholijuomien ti-
lastoidusta kulutuksesta.

Alkoholin nimelliset keski-
hinnat nousivat keskimäärin
1,4 prosenttia. Alkoholilain
ala iset anniskeluhinnat pysyi-

vät keskimäärin ennallaan ja
keskiolutpaikkojen anniskelu-
hinnat nousivat noin 5 prosent-
tia.

Alkoholilain alainen alkoho-
lin myynti oli voimakkaassa
laskussa kertomusvuonnakin

(taulukko 4). Alkon myymaloi-
den osuus kokonaiskulutuk-
sesta jatkoi laskuaan ja oli 43
prosenttia. Alkon osuus oli ku-
luttajien maksamista lB,6 mil-
jardista markasta vain 6,7 mil-
jardia markkaa. Anniskelussa
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TauLukko 4. Kulutus jakelukanavittain vuonna 1993

luku-
määrä

asukas-
luku/
toimi-
paikka

kulutus muutos-7o osuus-7o

IOO Vo:n 93192

alkoholina
milj. litraa

alkoholin
myynti mrd. mk
1992 t993

Alkon myymälät

AlkoL:n alaiset anniskelu-
ravintolat
Olutl-:n alaiset vähittais-
myyntipaikat
OlutL:n alaiset anniskelu-
paikat

Yhteensä

t4,7

6,0

I1,3

2,t

34,2

- 9,0

1'7

- 0,3

9,8

- 5,0

7,4

6,2

4,8

t,2

t9,6

6,7

5,6

4,9

t,4

t8,6

q^o

3 117

6 504

5 196

15 065

20 384

I 622

777

973

43,1

t7,6

6,2

r00,0

on tapahtunut siirtymää ravin-
toloista keskiolutpaikkoihin
keskioluen suosion kasvurr

myötä.

Keskioluen rähittäismyynti
kasr.oi ruonna 1992 vielä va-
jaat kymmenen prosenltia ja
viime vuonna kasvu pysähtyi.

Koko alkoholin kulutuksesta
(100 %o:n alkoholina) keski-
trluen osuus oli jo 49 prosenttia
(kasvua vuodesta I9B9 D, 7o-

lksikkoa)ja vahvan oluen enää

7 prosenttia (laskua vastaavas-

ti 14 7o-yksikkoa).

Juomarakenne miedontui
edelleen: väkevien juomien

osuus kulutuksesta laski pari
prosenttiyksikköä 28 prosent-
tiin. Keskioluen kulutuksen li-
säksi vain mietojen viinien ku-
Iutus on viime vuosina kasva-
nul: viime vuonna 6 prosenllia.
Mietojen viinien osuus koko-
naiskulutuksesta on 12 pro-
senttia. Yksi syy kasvuun on

viinivalikoiman kasvaminen.
erityisesti halpojen viinilaatu-
jen lisääntyminen. Myös hin-
nankoroluksel ovat kohdistu-

neet mietoihin viineihin keski-
määräistä pienempinä.

Väkevien juomien kulutus
on laskenut jo usean vuoden
ajan. Niiden kulutus on edel-
leen Suomessa Pohjoismaiden
korkein. Vuonna 1992 Suo-

messa kulutettiin vakeviä juo-
mia 2,7 litraa absoluuttialko-
holia l5 vuotta täyttänyttä asu-

kasta kohti. Vastaava määrä o1i

Islannissa 2,5, Ruotsissa 2,0,
Tanskassa 1,4 ja Norjassa 1,0

Iitraa.
Taulukosta 5 ilmenevät alko-

holilain alaisen anniskeluku-
Iutuksen määrä ja jakauma.

Kulutuksen kehitys seuraa ko-
konaiskulutuksen kehitystren-
dejä: mietoja viinejä ja keski-
olutta lukuun ottamatta kulu-
tus oli laskussa eri juomaryh-
missä. Kun vielä vuonna 1990
keskioluen osuus oli 3 prosent-
tia koko alkoholilain alaisesta
anniskelukulutuksesta, se oli
viime vuonna jo 48 prosenttia.
Vahvan oluen osuus oli pudon-
nut 39 prosenttiyksikköä 21

prosenttiin.

AN N ISKELURAVI NIOTOI DE N
MYYNTI

Ravintoloiden markkamääräi-
nen myynnin lasku oli edelli-
sen vuoden tasoa eli 7,I pro-
senttia (taulukko 6). Tama ja-
kaantui siten, että anniskelu-
myynti laski 8,6 prosenttia ja
ruoan mlynti sekä muu myynti
vähenivät 5,3 prosenttia. Kun
tarjoiluhinnat laskivat 0,5 pro-
senttia, putosi myynti määrälli-
sesti noin 6,5 prosenttia.

Kapasiteettiin suhteutettu
myynti eli asiakaspaikkakoh-
tainen myynti laski eniten mo-

nitoimi- ja juoma-/seurustelu-

ravintoloissa sekä hotelleissa.

Juoma-/seurusteluravintoloi-
den myynnin laskua edisti ka-
pasiteetin nopea kasvu (51 ra-
vintolaa). mutta monitoimira-
vinloloita tuli lisää vain yksi.

Hotel lien ravintoloit.len asia-
kaspaikkoihin suhteutettu
myynti laski myös toistakym-
mentä prosenttia. Hotellien
käyttöaste oli 41.5 prosenttia
(kasvua vuoteen I992 verrattu-
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Tauluhko 5. Alkoholilain alaisen anniskelukulutuksen määrä, rakenne ja osuus kokonaiskulutuksesta
vuonna 1993, 100 7o:n alkoholina

1 000
litraa

muutos-7o

93192
osttus-7o

anniskelu-
kulutuksesta

osuus-7o
juomaryhmän

kokonais-
kulutuksesta

Viinat
Muut väkevät juomat

Väkevät juomat yhteensä

Väkevat viinit
Miedot viinit
Viinit yhteensa

Long drink -juomat

Vahva olut
Keskiolut
Mallasjuomat yhteensä

Miedot juomat yhteensä

Kaikki yhteensä

24
371
395

lBl

7 274
2895
4 L69

4745 6,7

6 000 7,7

- 42,5
26,2

- 7,6

51,0
17,3
2L,7

B2B

426
L 254

- 10,7

- 12,0

- lL,2

l3,B
7,L

20,9

79,t

100,0

13,6
12,6
L3,2

2,5
9,3
8,0

34,7

o,4
6,2
6,6

3,0

2L,2
48,3

69,5

8,2
3,3
2,5

5,8

19,2

t7,6

Taulukko 6. Anniskeluravintoloiden ravitsemismyynti vuonna 1993

myynti yht.

Mmk
muutos myynti/

ravintola
I 000 mk

muutos myynti/
asiakaspaikka

mk

muutos

7o7o7o

Suuret taajamahotellit
Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurusteluravintolat

Monitoimiravintolat

Muut ravintolat

Keskimäärin

| 471
L 077

567

1 990

801

2 593

I 084

356

9 939

- 7,7

-11,5
- 6,5

- 0,9

-r0,4

- 7,6

-12,2

8,3

- 7,L

12 901

3 652
3 658

2 056

3 424

2 770

5 673

| 498

3 189

-L2,6
-10,0
- 7,7

- 5,0

-to,7

-L2,3

-t2,7

1,8

-10,8

t9 066
13 985
t2 766

16 814

13 571

18 860

17 396

6250

L4559

-r0,0
-r 1,1

-L1,2

- 6,4

- 9,1

-r3,5

-16,3

- 4,5

-L4,7
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na 0,2 7o -yksikktia). Aikavalil-
Iä 1990-1993 putosi käyttöas-
te noin viidenneksen.

Suurista kaupungeista yli 50
prosentin käyttöasteen pääsi-
vät vain Helsinki ja Varkaus.
AIle 30 prosentin käyttöasteet

olivat Vanlaalla. Forssassa ja
Lahdessa. Kahdella ensiksi
mainilulla huoneiden määrä

kasvoi selvästi eniten, Lahdes-

sa kasvu tapahtui jo aiemmin.
Hotelleissa (oissa on annis-

keluravinlola) huoneitlen mää-

rä kasvoi 3,6 prosenttia, myyn-

titulot laskivat nimellisesti 0,8
prosenttia ja keskihinta aleni
4,9 prosenttia. Keskihinta oli
299 mk; suurista kaupungeista
keskihinta oli korkein Helsin-
gissä, 379 mk, ja halvin Lah-
dessa,228 mk. YIi 10 prosen-
tin hinnanalennukset tapahtui-
vat Espoossa. Vantaalla ja
Forssassa.

Kahviloiden (l 900 iiman
kesk iol utta) ja keskiolutravin-
toloiden nimellinen myynnin
arvo pysyi lähes ennallaan Ho-
telli- ja ravintolaneuvoston ar-
vion mukaan. Volyymilaskua
oli tarjoiluhintojen nousun ver-
ran eli noin 2 prosentl ia. Toimi-
pistettä kohti laskettuna myyn-

ti laski kapasiteetin nopean li-
säyksen vuoksi.

ANNISKELUN JA
KESKIOLUEN

VAHITTAISMYYNNIN
VALVONTA

Anniskeluun kohdistuneiden
valvonlatoimenpileiden määrä

kasvoi selvästi kertomusvuon-
na ja erityisesti keskioluen an-
niskelussa (taulukko 7).

Kapasiteettiin suhteutettuna
ravintoloihin kohdistunut Al-
kon valvonta oli selvästi tehok-
kaampaa kuin lain mukaan
lääninhalliruslen ja poliisin

ALKOHOLIPOLITI]KKA
59 11994j.2

Lopulliset peruutukset
Määräaikaiset myynti-
kiellot
Varoitukset
Kirjeet
Ylihinnan takaisin-
perintä

Yhteensä

Taulukko Z. Valvontatoimenpiteet alkoholilain alaisissa anniskelupai-
koissa sekä keskiolutlain alaisissa anniskelu- ja vähittäismyyntipai-

koissa 1992 ja 1993

Alkol:n alainen
anniskelu

t992 t993

OlutL:n alainen
anniskelu vähittäismyynti
1992 L993 1992 t993

56
35 36
35 40

II

22
44

9

75

t

47
,,

,
6
1

10

4
5
,

t276 83 100

vastuulla oleva keskiolutkau-
pan valvonta. Itse asiassa 1ää-

ninhallitusten tarkastajat eivät
esittäneet viime vuonna yhtään
valvontatoimenpidettä. Val-
vontatoimenpiteeseen johta-

neet keskioluen anniskelun
epäkohdat havaitsi poliisi yk-
sin 65 tapauksessa ja yhdessä

Alkon kanssa 16 tapauksessa.

Pelkästään Alkon havaintoihin
perustui 19 toimenpidetta.

Keskiolutkapasiteetti on

kasvanut nopeasti ja alalle on

tullut kokemattomia yrittäjiä.
Tämän seurauksena valvonta-
toimenpiteiden määrä kasvoi
kolmanneksen.

Yleinen lain kunnioitus on

keskiolutpaikoissa vähentynyt
huoleslutlavasti. Uutena piir-
teenä on yleistynyt piittaamat-
tomuus anniskeluajoista.

Alkon suorittama alkoholin
myynnin valvonta heikkeni
kertomusvuonna lukuun otta-
matta pääkaupunkiseulua. jos-

sa alkoholihallinto-osaston tar-
kastajat suorittivat tarkastuk-

sia. Alko on jo vuoden 1992
hallintoneuvoston kertomuk-
sessa todennut maan valvonta-
tilanteen heikoksi ja pyytänyt
ollamaan lämän hu<-rmioon

lainsaadäntötyössä.
Alko lahetti kaikille annis-

kelupaikoille ulkotarjoilualu-
eita koskeneen kirjeen, jossa

kehotettiin ryhtymään toimen-
piteisiin ympäristölle aiheutu-
vien melu- yms. haittojen eh-
käisemiseksi. Kirjeessä edel-
lytettiin myös ulkoalueiden
selkeää raj aamista ja tehokasta
asiakasvalvontaa.

Alko on esittänyt alkoholi-
mainonnan selkeyttämistä.
Alko katsoo, että Suomen si-
touduttua Euroopan inlegraati-
oon pitaisi mainontasäännök-
siä lierentää eurooppalaisten
kilpailijamaiden mukaisiksi.
Alko on esittänyt laajapohjai-
sen työryhmän asettamista sel-
vittämään mainontakysymyk-

siä alkoholipoliittisesta, teolli-
suuspoliiltisesta ja kuluttaja-
poliittisesta näkökulmasta.
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Taulukko B. Ravintolahenkilökunnan määrä vuonna 1993 RAVI NTO LAH E N KI tOKU NTA

Vakinaisen ravintola- ja kont-
torihenkilokunnan määrät jat-
koivat vähenemistään (tauluk-
ko B). Osa-aikahenkiloston
lnaara on Kaanlynyt lrevaan

kasvuun.
Alkon selvityksen mukaan

ravitsemis- ja huonemyynnin

arvo työtuntia kohti nousi vuo-
den 1992 lokakuusta vuoden
1993 lokakuuhun 5,6 prosent-

tia. Kun otetaan huomioon hin-
nanmuuloksel. on myynnin
määrä työtuntia kohti eli tuot-
lavuus noussul 5 prosenttia.

Ravintolatylpeistä suurin
tuottavuuden kasvu oli juoma-/

seurusteluravintoloissa ja suu-
rissa taajamahotelleissa. Al-
kon ja Hotelli- ja ravintolaneu-
voston yhteisessä kannatta-
vuusseurannassa oli työvoima-
kulujen osuus liikevaihdosta
vuoden 1993 tammi-elokuus-
sa ravintoloilla 3[.7 prosenttia
ja hotelleilla 32.2 prosenttia.

JUHANI HAKALA

Seminaarin toinen alustus
oli syventävä johdatus nuorten
alakulttuuriin. Airi Maki-Kul-
mala on tutkinut ryhmää tam-
perelaisia nuoria heidan siirty-
essään lapsuudesta aikuisuu-
teen. Samalla kun irtaantumi-
nen perheestä ja lapsuudesta

oli alakulttuuriin kiinnittyville
nuorille ollut helppoa, oli osal-
Ie heistä, erityisesti pojille,

Iukumäärä
keskimäärin

muutos 93/92
luku- Vo

määrä

Hovimestarit
Tarjoilijat ja tarjoilijaharjoittelijat
Vahtimestarit
Baarimestaril ja kassanhoitajat
Keittiohenkilokunta
Soittajat ym. esiintyjät
Muu henkilokunta
Ravintolahenkilokunta yhteensä

Majoitushenkilökunta
Johtajat
Konttorihenkilökunta

ozo
7 742
I 504
| 687
6099

256
t 314

t9 430

-t2,0
- 11,8

- 13,1

-t4,9
-12,I
-20,5
- 4,2

-\2,0

2 105
I 499

67L

- 113

-1 040
_ 226

- 296

- 843

-66
-57
-2 640

- 419
+13
- L23

-3 169

+ 173

-16,6
+ 0,9

- 15,5

Vakinainen henkilökunta yhteensä 23 705

Osa-aikahenkilökuntajatilapäiset 6094

- 11,8

+ 2,9

Sosiaali- ja terveysministeri-
ön tarkoitus on aseltaa myö-

hemmin kaksi tyoryhmää. jot-

Alkoholitutkijain seuran vuo-
sikokousseminaarissa 28.2.

1994 oli aiheena nuorten päih-
teidenkaytto. Paikalla oli noin
40 kiinnostunutta keskusteli-
jaa. Seminaarin aloitti Salme

Ahlström kertomalla monipuo-
lisesti nuorten paihteiden kay-

tön kehityksestä. Nuorten al-
koholin käyttö on laman myö-

tä hieman vähentynyt. mulla ei

ka selvittävät mainontasään-
nösten muuttamista sekä alko-
holitutkimusta ja -tiedotusta.

siinä määrin kuin voisi tulojen
vähentymisen vuoksi odottaa.

Humalakayttö on edelleen
yleistä, eikä juomatapojen "eu-
rooppalaistuminen" tältä osin
näytä ottavan tulta nuorem-
pienkaan suomalaisten kes-
kuudessa. Tulokset osoittavat
ikarajoilla olevan tärkeä mer-
kitys, vaikka ne "vuotavatkin"
aina pari ikävuotta alaspäin.

NUORET JA PAIHTEET ALKOHOLITUTKIJAIN SEURAN
SEMINAARISSA
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