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alkoholipoliittisten kysymysten parissa Alkossa työskennelleet tiedottajat ja tutkijat katsoi-
vat, että vähittäismyyntimonop«rli olisi järkevää erottaa erilliseksi valtion omistamaksi yhti-
öksi ja näin turvata sen jatkuminen. Sama ajatus esitettiin eräissä viranomaispuheenvuo-
roissa. Vähittäismyyntiyhtio liitettiin kuitenkin osaksi konsernia, Alko-Yhtiititä.

Nyt ollaan siinä tilanteessa, jonka syntymistä runsaan kolmen vuoden takainen keskuste-
Iu ennak«ri. Sosiaali- ja terveysministeriiin työryhmä valnistelee parhaillaan esitystään

Alko-YhtiOitlen rakenteen mahdollisesta nruuttamisesta. Yhtenä syynä tyiiryhmän asetta-

miseen oli EU:n ilmaisema epäilvs siitä, ettei vähittaismyyntimonopolin toimintaa ole riit-
tävästi s«rpeutettu EII:n säänrriiksiin ja että vähittäismyyntimonopolia kaytetään konsernin
muiden osien suosimiseen. Kuluvan vuoden loppuun mennessä valmistuvassa mietinnös-
sään työryhmä mitä ilmeisinrrnin esittää Alko Oy:n irrottamista konsernista itsenäiseksi
valtion omistamaksi vahittaismyyntiyhtitiksi.

STM:n tytirvhmältä odotettavissa oleva esitys ei viimeaikaisten puheenvuorojen perus-
teella vastaa Alko-Yhtitiirlen johdon näkemystä. Alko-Yhtitiiden johto näyttää asettavan

valittavina olevista vaihtoehrkrista etusijalle konsernin koossa pitämisen ja mieluummin
luopuvan Alko Oy:n yksinnryyntioikeudesta. Jos työryhmän esitys on ennakoiclun sisaltoi-
nen. se kuitenkin hyväksyttäneen maamnle hallituksessa, joka on EU:n suuntaan puolusta-
nut alkoh«rlin vähittaismyvntirnonopolin säilyttämistä. Nain nreille svntyisi sama tilanne,
joka jo vallitsee Norjassa ja Ruotsissa; urolenrmissa on erillinen vähittäismyyntiyhtii;.

EY:n tuomioistuimen päätiiksen jälkeen maanrme alkoholijarjestelmää koskevat ratkaisut
tehclään hallituksessa ja viime kädessä etluskunnassa. Tilanteen selkiintymisestä on kiittä-
rninen Harry F ranz6nia. ru«rtsalaista kauppiasta. joka otti kauppaansa myytäväksi alkoholi-
juomia. j«rirlen vähittäismvyntiin Systemlmlagetilla on yksinoikeus. Landskronan kanijaoi-
keuden kautta asia nreni EY:n tuomioistuinreen. joka nyt on sanansa sanollut.

Paineet nlalamme alkoh«llijlrjestelmää k«rhtaan ovat EY:n tuonrioistuimen päätiiksen myti-
tä lieventyneet, mutta eivät poistuneet. Yksityiseen käytttltin tarkoitettujen alkoholijuomien
tuontia koskevien poikkeusmääräysten purkautuminen ensi vuosituhannen puolella pakot-
taa alkoholijuomien verotuksen asteittaiseen alentamiseen. Käytettävissä olevaa aikaa ei

kuitenkaan saisi käyttää vain passiiviseen sopeutumiseen, vaan Suornen pitaisi yhdessä

Ruotsin kanssa pyrkia vaikuttanraan EU:ssa niin, että alkoholia. muun muassa sen verotus-
ta, koskevissa ratkaisuissa sosiaali- ja terveyspoliittisille seikoille annettaisiin todellista
painoa. Tukea olisi vannaankin saatavissa niin eri EU-mairlen sosiaali- ja tervevrlenhuollos-
ta vastaavilta viranomaisilta kuin WH0:ltakin, joka nluutanla vu«lsi sitten hyväksyi Euroop-
pan maita koskevan alkoholiohjelman. Tirisin sanoen poh.joismaisen alkoholijarjestelmän
keskeisi:i a.jatuksia olisi llyrittävü saameran mukaan EU:n ja muiden EU-mai«len päätöksen-

tekoon.

EY:n turtmioistuin tuli asiallisesti tunnustaneeksi myiis yhrlen alkoholitutkimuksen kes-
keisen tukrksen. alkoholin kokonaiskulutuksen ja alkoholista aiheutuvien sosiaalisten ja
terveytlellisten haittojen keskinäisen riippuvuutlen. Tüomioistuimen julkisasiamies Micha-
el B. Elmer kiisti tämän riippuvuuden ja kaytti näkemystään yhtenä perusteena sille, ettei
julkinen valta saa toimillaan puuttua alkoholin kulutukseen, vaan kulutuksen tason on

annettava muotoutua vapaan kilpailun oloissa.

Mviis su«rmalaisten päättäjien on välttärnätüntä ottaa ratkaisuissaan huomirxrn, että alko-
holinkulutuksen kasvaessa lisääntyvät myiis sosiaaliset ja terveydelliset haitat ja niiden
mukana talouclelliset menetykset ja inhimilliset kärsimykset. Koska alkoholijuomien hin-
taan kuhrlistuu lähivuosina tuntuvia alentamispaineita, olisi edesvastuutonta samanaikai-
sesti lisätä alkoholijuomien tarjonlaa.
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