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Suomen all<oholioloissa on tapahtunrassa suulin nruulos sitten kieltolairr krrnroaniisen jir
rnonopolioikeuksin toinrir.an \.illtion alkt;holivhtiiin penrstanrisen. EtIuskunnan klisiteltär:i-
rtä olevir uusi aIkoholilaki nruuttaa nrilanrnre alkoholi.f irje lrrriin pelusteitaan rrn iiten. [,ain on

talkoitus tulla voirrraan etrsi vuorlett alttsta. jolloin ollalrt kokontran uurlessa tilanteessa.

Laki kurnoaa I','l'A-sopimuksen erlellvttlinrällä tavalla Alkorr vksinoikerrrlet alkoholijuo-
rrrit'n valmistuksessit. Iuonnissa. r'ierrrrissir jir tukkunrvvrrrrissii. All<o-korrserniin kuulul,alle
l<auppayhtiölle.jltl lain säätärnir.r poikkeuksirr r,ksirroikeus all<oholijuomien viihitttiisnryr,n-
tiin. Lupa- ja vl[r,onla-ilsiat siirtvrät Alkosta va[tion r,ilrnonraislen hoidettaviksi. Alko[ro-
litutkirnuksen ja -r'alistuksen hoitan'rinen sliütletään Alkon tehllivlksi. Ratkaisu ei kr-riten-

kaan veilttämättä ole pvsyr,ä, sillä näitlerr tehtiivien luridon jrir iest.inristri selr itetülirr Palhail-
laln kahtlessa sosiaal i- .ja tclvrl snrinisleliiirr tyiirvhmässii.

\trihittriismyvntint«rttopolitr säilvttlinrinen oli Srurnren keskeinen tavoite neuvottelrrissir

IiL:n l<rtnssa,.ja Suonri l)liüsi tlistä sopinrukseen" joka on sarrrarrsisriltiiinen kuin liLrotsin

sopinr u s. Monopolin on krriten k in tär tettär ii E'l'A -sopirrruksen I iJ. a rt ik lan vaaiimukset. Se n

tulee lrertrstua tervevtlert suo.jaetrttiseen. eikä se sau olla keino rrrielivlltirir.en sr-rjintiiiin liri
sopinrr-rsllrrolten r-älisen kaupan l<einotekoiseerr ri-r.j,,ittarni*een" ja siitri saa aiheutr-ra rnalr-

rlollisinrrrrarr r'ähän esteitä lavlnritlen r,apaal le l i i kk rrr uurlelle.
Huolirrratta l',U:n kanssa aiklarrsaarlusta sopirrtrksesta \lko-konselrriin l<uuluvan l<aup-

pa--vhtiiin, i\ll<on. yksinoikeus vühittüisrnvlntiin ei rielii ole selr,i(i. Siiherr [<o[rrlistuu sekri

ulk,,i.iu ellii koloisiir puiu,'ilir.
EFTA:n valvontavilanontainen liSA. joka vah,oo ll'l'A-sopimuksen toterrturrristir. on kir-

jeessään nliiilllllne hallitukselle kalsorrut jüäneen toistlist,ksi osoiitauratta. ettai rähittäis-
tttvvntitnonopoli tävttliä ETA-sopirnuksen vaatiniukset. Se t,i aseta nrorropolia sinrinsii kv-
seenalaiseksi. rttutta viittaa ETA-sulrirnuksen 16. arrikIarr rrriiairtivkseen..jonka rnukaan vk-
sinoikeutta rnyyntiin ei voirlu mvünt:iii sellaiselle vlitlkselle..iol<ir itse valmistaa rrrvvnriäiin

tuotteitir.ESAerleIlvttlilijllrjestelvji..joillarältetäänvähittliisrrrv_vntirnonopolirr.jaalkoholin
Iuotannon institutionaaliset yhter.rlet. 'l'iirnii [ruomautus kolrtlistuu suoraan errsi vuorlen

alusta voitnaan tuler aan .,\lko-t'lrtii)irlen korrserrriolgallisl;11ioorr. .jossir rtn nrukana sekä al-
kolroliiuonria r.alnristava teollisuus,vhtiti ettii viihittüisnrvvntiruonopolinir toinrir a kaulrllayh-
tiii. Suonren hallitus orr ilrrroittanut ottavilnsa huonrioon F-SA:rr rriikt'rrrvkset kauppaylrtiiin ja

vaIrrristusyhtiön organisaat iota kehitettriessri.

Suornessa ei ole tehtv vakavasti otettavia esitvksi:i r,äl'rittriisnryvrrlirrronopolin tll-vrlelIises-

tii purkaruisesta. Sen sijaan vksinoikeuden piiristii on pvrittv irrottarnaarr keskioIuen lisäksi
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myös muut oluet, miedot viinit, siiderit ja erilaiset etanolipohjaiset juomasekoitukset. Täl-
laisia vaateita on esitetty vähittäiskaupan piiristä. mikä on ymmärrettävää sen taloudellisten
intressien kannalta. Samaa mielta oli myös eduskunnan talousvaliokunta alkoholilaista
antamassaan lausunnossa.

Lausunnossa kiinnittyy huomio siihen, että talousvaliokunta katsoo terveyspoliittisten
perusteiden, joilla viinit on pidetty Alkon myymälöissä, menettäneen uskottavuuter.rsa. Rin-
nastaessaan viinitja keskioluen valiokunta unohtaa sen, että mietojen viinien alkoholipitoi-
suus on yli kaksinkertainen keskiolueen verrattuna. Sitä ei huolestuta myöskään se. että

uusi alkoholilaki sallisi mietojen viinien ja muiden keskiolutta vahvempien mietojen juomi-

en myvnnin Alkon Iisäksi - mikali Iupa heltiää - myös n. 6 000 paivittäistavarakaupassa, n.

2 700 kioskissa ja n. I 950 huoltoasemalla. Se on huolissaan, aivan aiheesta, kioskien ja
huoltamoiden pitkistä aukioloajoista, mutta vain ajatellen kilpailua perinteisten myymäloi-

den kanssa. Tarjonnan huiman lisääntymisen sosiaaliset ja terveyclelliset seuraukset eivät

sitä kiusaa.
Keskustelussa on noussut esiin myös Iisenssijarjestelmä. Kuluttajan kannalta tämä vaih-

toehto olisi huonoin mahdollinen. Myyntilisenssin saaneet yksityiset yrittajat perustaisivat

mvymäloitä vain hyvin tuottaville kauppapaikoille. eika Alkokaan voisi yksityisten kanssa

kilpaillessaan pitäa ylla myymalöitä pienillä paikkakunnilla tai kaupunkien laitamilla. Li-
säksi jut-,nraval ikoimat supistuisival tuntur asti.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on päätynyt sille kannalle, että korkeintaan

4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien. käymisteitse valmistettujen juomien myynti ei

olisi Alkon yksinoikeuden piirissä, mikä tarkoittaa siiderien ja kevytviinien rinnastamista

keskiolueen. Tämä Iievennys ei yksin merkitse olennaista alkoholijuomien saatavuuden

lisääntymistä. Jos sen sijaan myyntilupia ryhdytään löysakatisesti myöntämään kioskeille ja
huoltamoille eika aukioloajoille aseteta rajoituksia, muutoksesta saattaa olla näkyvia kiel-
teisiä seurauksia.

Muut kuin lainsäärläntöön kohclistuvat paineet ovat vähittäismyyntimonopolin säilyrni-

sen kannalta vakavimpia. Kun jokin ulkomainen tai kotimainen taho oletettavasti saattaa

Alkon yksioikeuden vähittaismyyntiin EU:n tuomioistuinren käsiteltäväksi, tuomioistuin

tuskin voi muuta kuin todeta monopolin sallituksi, kuitenkin silla edellytyksella, että se

täyttää ETA-sopimuksen I3. ja 16. artiklan asettamat vaatimukset.

Vahittaismyyntimonopolin olemassaolo saattaa joutua uhatuksi, jos ESA ei pirla riittävänä
tuotannon ja vahittaismyynnin organisoimista erillisiksi yhtioiksi saman konsernin sisällä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta viittaa samaan ongelmaan ja katsoo, että yksin-
oikeus vähittäismyyntiin tulee niin pian kuin mahdollista siirtaa yhtitille, jolla ei ole yhteyttä

tuotantoon.

Sosiaali- ja terveyspoliittiset tekijät ovat vähittäismyyntimonoyrolin ainoana perusteena.

Tämä asettaa alkoholijuornia yksinoikeudella myyvälIe yhtiolle. Alkolle. erityisiä sen toi-
mintaa, kuten myymaloiden aukioloaikoja ja sijaintia, henkilökuntaa ja sen koulutusta.

markkinointia, juomien hinnoittelua sekä voittoa ja sen käyttämistä, koskevia vaatimuksia.

Silla tulee olla sosiaali- ja terveyspoliittinen rooli, rnitä alkoholitutkimuksen ja -valistuksen

sijoittuminen kauppayhtioon vahvistaisi. Nämä ovat hyvan palvelun, laadukkaiden tuottei-

den ja toiminnan taloudellisuuden lisäksi yksinoikeudella toimivan vähittäiskauppayhtion

vahvuustekijtiita.
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