
terveyspoliittisesti perustel-
tua.

Toimenpiteista tupakoinnin
vähentämiseksi annetun lain
menettelyä seuraten valiokun-
ta ehdottaa, että alkoholiyhtiöl-
Ie on varattava alkoholitutki-
musta, alkoholiolojen kehityk-
sen seurantaaja alkoholin kay-
töstä aiheutuvien haittojen tor-
juntaa varten 0,7 prosenttia al-
koholijuomaveron tuotosta.
Tämä vastaa suurin piirtein
sitä summaa, jolla toimintaa on

tähän mennessä harjoitettu.
Alkoholiyhtiolle kuuluisi al-

koholilakiehdotuksen 36 §:n I
momentin 3 kohdan mukaan
kertomuksen antaminen alko-
holiolojen kehityksestä ja toi-
menpiteistä, joihin alkoholi-

Hallituksen esitys uudeksi al-
koholilaiksi (ll9ll994 vp.) on

ollut eduskunnan käsittelyssä.
Lakiesitystä on kasitellyt kaksi
valiokuntaa, sosiaali- ja terve-
ysvaliokunta päävastuullisena
ja talousvaliokunta avustava-
na. Valiokuntien kannanotois-
sa, jotka lopullisesti muovasi-
vat uuden lain sisällän, nakyy
vahva antaa mennä -henki. In-
tegraation pilottitapaukseksi jo
hyvin aikaisessa vaiheessa

noussut alkoholimonopoli ha-
Iuttaisiin kaataa kokonaan.
Sen sijaan eduskunnan täysis-
tunto oli 3. käsittelyssä tiukasti
monopolin kannalla kumo-
amalla selvällä äänten enem-
mistöllä aloitteen viininmyyn-

lain tarkoituksen saavuttami-
seksi on ryhdytty. Kun alkoho-
liyhtiöllä on kuitenkin hyvin
rajoitettu monopoliasema. voi
se alkoholipolitiikan muista
osista saada tietoja vain sikali
kuin liiketoiminnan julkisuus
antaa siihen mahdollisuuden.
Sille itselleen syntyy myös tar-
ve siirtää niitä osia toiminnas-
taan, joissa sillä ei ole monopo-
Iia, liikesalaisuuden piiriin.
Nämä seikat vähentävät alko-
holiyhtitin valtioneuvostolle
vuosittain antaman kertomuk-
sen kattavuutta ja merkitystä,
mutta toisaalta kertomus luo
edelleen mahdollisuuden alko-
holin vahittaismyynnin merkit-
tävän osan sosiaali- ja terveys-
poliittiseen seurantaan.

tikokeilusta elintarvikeliik-
keissä ja Iisäämällä lain perus-
teluihin perinteistä alkoholi-
politiikkaa korostavan ponnen.

Puutun tässä eräisiin kohtiin
edellä mainittujen valiokunti-
en lausunnoissa. Sosiaali- ja
terveysvaliokunnan lausunnon
perusteluosa on julkaistu ko-
konaisuudessaan toisaalla Ieh-
den tässä numerossa.

ALKOHOLIJUOMIEN VAPAA
MYYNTI KUULUU
D EMOKRATIAAN

Talousvaliokunnan selkeän
enemmistön (vain 2 vastaan)

mielestä mietojen eli alle 22-

Alkoholitutkimuksen, tiedo-
tuksen, valistuksen ja terveys-
kasvatuksen asema hallinnon
kokonaisuudessa on selvitettä-
vä ja ryhdyttävä tarvittaviin toi-
menpiteisiin, jotta tämä toi-
minta tulee tehokkaasti ja riit-
tävästi rahoitettuna hoidetuksi
ja että tehtäviä hoitavat sellai-
set viranomaiset ja laitokset,
joille se Iuontevasti soveltuu.

Sosiaali- ja terveysvaliokun-
ta edellyttää hallituksen huo-
lehtivan alkoholin haittojen te-
hokkaasta tiedottamisesla ja
alkoholivaurioita ehkäisevän
toiminnan, terveyskasvatuk-
sen, valistuksen ja tutkimuk-
sen riittävyydestä sekä tervei-
den elämäntapojen edistämi-
sestä.

prosenttisten alkoholijuomien
myynti pitää sallia täysin va-
paasti. Kaksi muuta jäsentä oli
tosin sitä mieltä, että heti ei pi-
täisi antaa lupia kioskeihin.
Perusteluna on se, että vähit-
täiskauppa on selvinnyt hyvin
keskiolutkauppaan liittyvistä
valvontatehtävistä ja muista
erityisehdoista, sekä se, että
demokratiassa minkä tahansa
tuotteen ostaminen vapaasti on

sääntö. Valiokunnan mielestä
alkoholijuomien kohdalla tä-
han demokratian perusele-
menttiin ei pidä tehdä poikke-
usta.

Valiokunta painottaa eri
puolilla lausuntoaan kovasti
EU/ETA-sääntöjä. Esimerkik-
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si: "ETA-sopimuksen diskri-
minointikiellon valossa on ar-

veluttavaa antaa erityisasema
vain oluelle". lhmetyttämään
jaa vain se, millä perusteella

väkevät sitten jäisivät monopo-

lille. Milla perusteella niitä
saisi diskriminoida? Valiokun-
tahan ei näe lainkaan perustei-

ta alkoholijuomien (ilman erot-

telua) erityiskohtelulle. Väke-
vien monopolisoimista ei pe-

rustella millaan. Ero väkeviin
ja mietoihin näyttääkin tehdyn
ns. Stetson-menetelmällä. Pe-

rustelut mietojen vapauttami-

sellekin ovat mykistävät.

Suurta huolta tunnetaan Al-
kon konsemirakenteen vaiku-
tuksesta vähittäismyyntimono-
polin olemassaoloon. Tässä va-

liokunta ei haluakaan päätyä

tavanomaiseen ratkaisuun eli
vähittäismyynti-Alkon erotta-
miseen omaksi yhtiöksi, onhan

vähittäismonopolin säilyttämi-
nen valiokunnalle siksi tärkea
asia. Valiokunta: "Vaihtoehto-
na tulisi harkita valmistuksen
ja vahittaismyynnin omistuk-
sellista eriyttämistä toisistaan
riippumattomiksi yhtiöiksi".
Talousvaliokunta haluaa siis
("omistuksellinen eriyttämi-
nen"), että valtio ei enää saa

omistaa sekä valmistus-Alkoa
että vähittäismyynti-Alkoa. Il-
meisesti ainakin valmistusosa
pitaisi yksityistaa.

LIIKUTUIN

Talousvaliokunnan teksti sai

minut hämmästelemään, mutta

sosiaali- ja terveysvaliokunnan
Iiikuttumaan. Perusteluosan
teksti on liikuttavan kaunista
sosiaali- ja terveyspolitiikkaa
ja johtopäätökset liikuttavan
nätissä ristiriidassa perustelu-
jen kanssa.

Sivun 5 perusteluissa paino-

tetaano kuinka "selkeästi" (2

kertaa) kaiken alkunaja loppu-
na on oltava sosiaali- ja terve-
yspolitiikka. Vaikka vahan va-

pautetaankin, niin tavoitteena

on oltava alkoholin kayton va-

hentäminen. Johtopäätös on,

että alkoholijuomien vapaata

saatavuutta laajennetaan huo-

mattavasti, mainontaa va-

pautetaan ja "elinkeinopoliit-
tisin" perustein vapautetaan
enintään 13-prosenttisten käy-

misteitse valmistettujen alko-

holijuomien vähittaismyynti.
Mietinnön logiikasta seuraa-

va esimerkki (s. 7 ja 8). Valio-

kunta haluaa vapauttaa - kes-
kioluen Iisäksi - kaikki
käymisteitse valmistetut sa-

manvahvuiset juomat. Tähän

asti kaikki on selvää, mutta

mikä onkaan perustelu? Terve-

yspoliittiset syyt eivät peruste-

le oluen asettamista muita

kaymisteitse valmistettuja juo-
mia edullisempaan asemaan,

koska olennainen asia eli vai-

kuttava aine on etyylialkoholi.

Juridiikasta tutun vastakoh-

tais- eli e contrario -päätelmän

mukaan tämä eli se, että olen-
nainen asia on etyylialkoholi,
perustelee kuitenkin ei-
käymisteitse valmistetun, long

drink -tyyppisen juoman aset-

tamisen eriarvoiseen asemaan,

Olennaista asiaa olennaisempi

on se, miten täma etyylialkoho-
li on tehty.

SOSIAAII. JA
TERVEYSPOTITIIKAN

METAMORFOOSI
E LIN KE INO PO LITIIKA K S I

Pohjoismaista järjestelmää on

muulle Euroopalle perusteltu

sosiaali- ja terveyspolitiikalla.
Asialle on saatu myös ymmär-

rystä, minkä osoittaa joulu-
kuussa I993 kayty kirjeen-

vaihto Suomen (la Ruotsin)
hallituksen ja EU-komission
valilla. Hallituksen lakiesilys
oli uutta viranomaista myöten

rakennettu johdonmukaisesti

tälle periaatteelle. Sosiaali- ja
terveysvaliokunta tuo tähän

peruste[uun pienen lisän: sosi-

aali- ja terveyspolitiikka on

ihan hyvä asia niin kauan kuin
kysymyksessä ovat ulkomaiset

tuotteet, mutta kotimaisiin tu-
lee voida soveltaa elinkeinopo-
litiikkaa. Tarkoitan tässä valio-
kunnan tilaviini-kannanottoa,
joka on malliesimerkki perus-

telujen ja johtopäätösten risti-
riidasta.

Valiokunnan kirjoittaman
lakitekstin mukaan valmista-
jalla tulee olla oikeus myydä

kaikkia enintään l3-prosentti-
sia, käymisteitse valmistami-
aan alkoholijuomia. Sosiaali-
ja terveysministeriön tulee

määrätä ehdot myynnille. Pe-

rusteluissa myynti halutaan ra-
joittaa eri tavoilla. joista voi ai-
nakin lukea räikeän kotimai-
suuden suosimisen, koska

myynti saisi tapahtua vain val-
mistuspaikan välitttimässä Iä-

heisyydessä ja tuotteen tulee

olla valmistettu ainakin "pää-
osin" omista raaka-aineista.
Perusteluna on elinkeinopoli-
tiikka eli halu vahvistaa "koti-
maisen pienimuoloisen viinin-
Iuolannon" aikaansaamista.
Vahittaismyynnilla on tällöin
"tuoteinformaation luonne".
"Valtiovallan toimenpitein on-
kin luotava edellytyksia talle
toiminnalle niin, ettei alkoholi-
lainsäädäntö tarpeettomasti ra-
joita uutta tuotantoa." Edel-
leen e contrario: ei haittaa. jos

tämä lainsäädäntö rajoittaa ul-
komaista tuotantoa.

Kuten kaikki tiedämme, pe-

rusteluosassa olevat rajoituk-
set eivät tietenkäan voi olla pä-

tevia ETA/EU-Suomessa. Täl-
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lainen on vastoin alkeellisim-
piä EU:n perusperiaatteita.
Talloin palataan itse lakiteks-
tiin, joka ei näistä edellytyksis-
tä puhu mitään. Kun siten kir-
jataan perusteluihin hienoa
tekstiä, voidaan pestä kädet
samalla tietäen (tai ainakin oli-
si pitänyt lielää). eltä tällaisten
periaalleiden soveltaminen
kaytantöon on mahdotonta,
mistä syystä lakitekstiin naita
ehtoja ei kirjata. Täten lakia
muuttamatta voidaan kaikille
valmistajille myöntää vähit-

Uuden alkoholilain mukaan
alle 22-prosenttiset alkoholi-
juomat vapautetaan mainonta-
kiellosta. l\4ainonnan pitäisi
eduskunnan hyr.äksymän sää-

telypykalan mukaan olla tuote-
informaation kaltaista. Mai-
nonnassa ei saisi korostaa juo-
man väkevyyttä myönteisenä
ominaisuutena eika kuvata
runsasta juomista hyvänä asia-
na. Lisäksi ei saisi luoda ku-
vaa, että alkoholin käyttö lisää
suorituskykyä tai edislää sosi-
aalista tai seksuaalista menes-

tystä. Alaikäisille mainontaa ei

saisi suunnata.

Onko tässä käynyt niin, että
Suomen kansa on yllatetty lail-
la, joka ei ainoastaan ole täysin
epälooginen, vaan myös mah-
doton toteuttaa? Seuraavassa

tarkastelen tutkijan nakokul-
masta uutta lakiesitystä. Jottei
minua leimattaisi ainoastaan
jälkiviisaaksi. esitin samansi-

täismyyntioikeus.
Lakitekstin kohdalla täytyy

kuitenkin kysyä, millä perus-
teella vahittäismyyntioikeus
voidaan rajata vain valmistajil-
Ie, milla perusteella l3-pro-
senttisiin tuotteisiin ja milla
perusteella käymisteitse val-
mistettuihin. Ainoa selkeä vas-

taus löytyy käymisteitse val-
mistettujen tuotteiden kohdal-
la eli aikaisemmin mainitse-
mani "olennainen asia" -aksi-
ooma. Muita kohtia ei voitane
perustella.

sältöistä kritiikkia 22.11.1994

- siis ennen eduskunnan lo-
pullisia kasirrelyja - kirjoitta-
massani artikkelissa. Helsin-
gin Sanomien toimitus hyväk-
syi editoidun version samana

päivänä kakkossivujutuksi. Se

vain ei koskaan ilmestynyt.

ALKO
R

HOLIMAINONNAN
ISTIRIITAISUUS

Vapaan mainonnan perusaja-
tuksena ei ole antaa juomava-

listusta, vaikka eduskunnan
valiokunnat kantaansa niin pe-
rustelivat. Mainostaminen on

osa markkinataloutta ja sen

tarkoituksena on lisätä mai-
nostetun tuotteen kulutusta.
On vaikeaa kuvitella, että joku
mainostaisi tuotettaan ilman
tämän tyyppistä ajatusta. Suo-

men kallaisessa maassa. jossa

alkoholin kulutus eurooppalai-

Kysymään jaa, onko sosiaa-

Ii- ja terveysvaliokunta tehnyt
tilaviinipykalan tahallaan sel-
laiseksi, että se losiallisesti vie

pohjaa pois meitlän vähittais-
myyntimonopoliltamme. Jos

näin on lapahtunut. olisi toivo-
nut vähintäänkin laajaa poh-
dintaa seurauksista. Erityisen
huolissani olen. jos tilaviini-
kannanotto on kirjoitettu vil-
pittömässä mielessä, siis bona

fide.

KARI PAASO

sittain on vielä keskitasoa,
mainonta ei ainoastaan vaikut-
taisi markkinaosuuksiin vaan

myös kokonaiskulutukseen,
jollei muihin alkoholipoliitti-
siin toimiin ryhdytä. Mielestä-
ni on tekopyhää valiokuntien
tapaan ajatella, että mainosta-
misla voitaisiin rajoittaa niin.
ettei se lisäisi positiivista asen-

netta juomista kohtaan. Voi

vain kuvitella, mitä sekaan-
nusta lällai nen tu lkinnanvarai-
nen sääntö aiheuttaa. Keski-
Euroopassa, päinvastoin kuin
Suomessa, alkoholin mainon-
taa ja muita rajoituksia on ki-
ristetty. Nyt alkoholiteollisuus
on alkanut aidosti huolestua
kehityksestä. Esimerkiksi vii-
me vuonna The European -leh-
den taloussivuilla pohdittiin
huolestuneesti, miten mainon-
nalla voitaisiin lisälä nuorison
alkoholin kulutusta (ks. kuva).

Mainonnan seuraukset ovat
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