
Kritiikkiä tutkimukseen Suomen anniskelu-
ravintoloiden kehrtys vuosina I 967- I9 7 5

Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tut-
kija Ilpo Koskikallio on suorittanut tutki-
muksen, jonka otsikkona on Suomen
anniskeluravintoloiden kehitys vuosina
1967-75. Jo yli puoli vuotta ennen lopul-
lista tutkimusraporttia tutkija katsoi ai-
heelliseksi julkistaa aineistoaan viihteel-
lisessä Apu-lehdessä, ja raportin valmis-
tuttua hän on esitellyt sen teemoja
sanomalehdistössä tavalla, joka kauttaal-
taan on tulkittava kielteiseksi asennoitu-
miseksi majoitus- ja ravitsemisalaa koh-
taan. Koska puutteellinen ja yleistasol-
taan heikko tutkimus pyrkii avaamaan
alkoholipoliittisen keskustelun, jossa ta-
voitteena näyttää olevan vuosien kokei-
luihin ja tutkimuksiin nojautuvan uudis-
tetun anniskeluhinnoittelujärjestelmän
romuttaminen, lienee muutama huomau-
tus asiasta paikallaan.

1. Tutkimuksen toimeksianto ja tarkoi-
tus jää epäselväksi. "Määrällinen ja mo-
netäärinen kehitys" ei sano paljon mi-
tään. Tutkimus on sitä paitsi tyypillinen
tendenssitutkimus, jolla alusta lähtien
pyritään kaikin tavoin tukemaan muuta-
mia ennakkoasenteita. Näistä näkyvim-
mät ovat

a) penseys anniskeluravintolapalvelui-
den lisääntymiseen;
b) kielteinen asenne hintakokeiluun,
joka Alkon tarkassa valvonnassa ja
täydellisessä hallinnassa kehitettiin
vähitellen koko maan laajuiseksi jär-
jestelmäksi sekä
c) kielteinen asenne keskiolutlakiin.
2. Tutkimuksessa todetaan toistuvasti,

että keskiolutbaarit on rajattu sen ulko-
Siuolelle. Kuitenkin niihin palataan jatku-
vasti aina silloin, kun tutkija arvelee
niiden mukaan ottamisen palvelevan hä-
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nen ennakkokäsityksiään. Lopulta vai-
kuttaa siltä, ettei tutkija itsekään tiedä,
mitkä hänen luvuistaan sisältävät keski-
oluttietoja, mitkä eivät.

3. Tarjoilupalkkioita ja liikevaihtove-
roa on käsitelty epäjohdonmukaisesti.
Välillä ne otetaan huomioon, välillä ei.
Pahin sekaannus on syntynyt raportin
keskeisessä taulukossa (s. 36), jossa on
yhdistelty eri lähteistä eri laskentaperus-
tein aikaan saatuja lukuja täysin mielival-
taisesti. Myös tarjoilupalkkioista makset-
tavat välilliset työvoimakustannukset
unohdetaan.

4. Kustannusten kohdistaminen annis-
keluun on suoritettu mielivaltaisesti.
Aluksi tutkijalla itselläänkin on melkoi-
nen varaus lähtökohtaansa, mutta kun
saadut tulokset ja johtopäätökset sopivat
kuvaan, unohdetaan keskeisen tekijän
epäluotettavuus. Noin 2/3 kustannuksista
on kohdistettu muuhun myyntün ja vain
Ll3 anniskelumyyntiin tavalla, jota ei
lähemmin selitetä.

5. Syyksi ravintolatoiminnan laajentu-
miseen nähdään tutkimuksessa anniske-
lusta saadun bruttotuoton kasvu. Tutkija
unohtaa valtiovallan ja kuntien taholta
tulleen voimakkaan innostuksen ja pai-
neen maamme matkailupalvelujen lisää-
miseksi ja matkailutaseen ytijäämän kar-
tuttamiseksi. Elinkeino pyrkii parhaansa
mukaan vastaamaan näihin odotuksiin ja
todelliseen kysyntään. Bruttotuoton kas-
vu on tapahtunut vain voimakkaana
j atkunutta kustannusnousua vastaavasti.

6. Ravintoloiden myynnin volyymi on
vuoden 1972 jälkeen kehittynyt varsin
heikosti. Tutkija kehui jo marraskuussa
1976 Apu-lehdessä, miten helppoa tietoja
on saada ravintoloiden luovuttamasta



aineistosta, mutta tätä volyymin laskua
hän ei ilmeisesti ole lainkaan halunnut
havaita. Päinvastoin tutkimuksessa
puhutaan toistuvasti "väitetystä huonos-
ta kannattavuudesta ja kysynnästä". Jos
kerran puolet anniskeluluvan hakijoista
luopuu aikeistaan jo Alkon kanssa käy-
mänsä ensi keskustelun jälkeen, ei alan
kannattavuutta ja kysyntää liene kaa-
vailtu turhan ruusunhohteiseksi.

?. Tutkimuksessa väitetään, että kes-
kiolutlailla on ollut muiden majoitus- ja
ravitsemisliikkeiden toimipaikkojen lu-
kumääriin elvyttävä vaikutus, mikä jää
todistamatta. Oluen anniskeluhintakehi-
tyksen väitetään "varmasti olleen omiaan
kiihottamaan oluen myynninedistämis-
toimenpiteitä anniskeluravintoloissa".
Sanaakaan ei sanota, että tämä tapahtui
täysin mietojen kulutusta suosivan alko-
holipolitiikan mukaisesti ilman mitään
anniskelumyynnin privatisoimistavoitet-
ta.

8. Tutkimuksessa väitetään, että vuon-
na 1968 säädetyn keskiolutlain vaikutus
anniskeluravintoloiden olutmyynnin
osuuteen rajoittui täysin yhteen ainoaan
vuoteen. Väite jää täysin toteen näyttä-
mättä. Oluen osuudessa saavutettün an-
niskeluravintoloissa huippu 1968 ja on
täysin perusteltua olettaa, että kasvuten-
denssin leikkaantuminen jakaantui vai-
kutuksiltaan vielä useille seuraaville vuo-
sille. Tutkija toteaa: "Keskiolutbaarit
eivät kyenneet vähentämään ravinto-
la-asiakkaiden kiinnostusta A-olueen."
Kysymys: Olikohan tämä sitten alkoholi-
poliittinen tavoite?

9. Tutkija väittää, että alkoholimyyn-
nin osuus on kasvanut. Raportin taulukoi-
den mukaan se näyttää hämmästyttävän
samankaltaiselta esim. 196?-68 ja
1972-75. Tutkija väittää, että keskiolut-
Iain vaikutus anniskeluravintoloiden lii-
kevaihdon rakenteeseen on jäänyt tila-
päiseksi. Entä sitten tämän rakenteen
kehitykseen? Keskiolutbaarien kulutusta
väitetään tutkimuksessa uuskulutuksek-
si. Entä sitten vertailut vähittäismyyn-
tün? Miten onkaan käynyt monissa kui-
vissa kunnissa? Siirtyminen väkeviin ja

kotipolttoon on ilmeinen. Tutkija väittää:
"Keskiolutbaarien tulo paikkakunnalle on
varmasti helpottanut anniskeluravinto-
loiden lukumäärän nopeaa kasvattamis-
ta." Tämä jää väitteeksi ilman todisteita.

10. Kun anniskelukorwauksen kattoa
korotetaan Suomessa, näkee tutkija ai-
hetta huoleen ravintola-anniskelun Ii-
sääntymisestä. Entä sitten Ruotsissa, jos-
sa kattoa ei ole? Anniskelukulutuksen
osuus on romahtanut alle 5 7o:n. Toinen
syy Ruotsissa on edustuskäytön verotus-
katto, asia jonka tri Kettil Bruun toi
syksyllä 1977 julkisen keskustelun koh-
teeksi mm. Alkoholipolitükka-lehdessä
(51L977). Sitä paitsi myös Suomessa annis-
kelun suhteellinen osuus on laskusuun-
nassa.

11. T\rtkija väittää, että osuusliikkeiden
muun myynnin bruttoylijäämän suhteel-
linen osuus muusta myynnistä on kasva-
nut vähemmän vakaasti kuin alkoholi-
myynnin bruttovoitto-osuus. Hänen oma
taulukkonsa osoittaa kuitenkin muun
myynnin bruttovoitto-osuuden kasva-
neen nopeammin kuin alkoholimyynnin
vastaavan osuuden. Tosin esitettyjen
lukujen vertailukelpoisuus on sinänsä
kyseenalainen. Tutkija toteaa, "ettei kes-
kiolutuudistuksen yhteydessä näy unoh-
detun anniskeluravintoloiden omistajia".
Kysymys lienee työliistävästä vaikutuk-
sesta eli työntekijöitä ei myöskään ole
unohdettu.

12. Tutkija toteaa, että "anniskelura-
vintoloiden kustannuskehityksestä ei ole
saatavissa mitään täsmällisiä lukuja"
Väite Alkoholipoliittisen tutkimuslaitok-
sen miehen taholta esitettynä on häm-
mästyttävä. Mihin se aineisto on joutunut,
jota I(oskikallio Apu-lehdessä kertoo
selanneensa ja tietokoneilla ajelleensa?
Jos kerran "yhden osa-alueen erillistar-
kastelu on hankalaa ja se sisältää useita
epävarmuustekijöitä", niin miksi tämä
unohdetaan johtopäätöksissä ja lehdistö-
tilaisuuksissa?

13. Palkat on kohdistettu virheellisesti
anniskeluun, välillisistä työvoimakustan-
nuksista ei puhuta mitään. Anniskelulii-
kevaihtoa ei ole käsitelty tarjoilupalk-
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kioita sisältävänä, ja kiinteäpalkkaiset
tarjoilijat näkyy unohdetun kokonaan.

14. Tutkimuksen palkka-asioiden las-
kentatapa jää raportissa hämärän peit-
toon. I(bskeisin taulukko sivulla 36 ansait-
see ainakin seuraavan kritiikin:

- Miksi kaikki tarjoilupalkkiot on koh-
distettu muuhun liikevaihtoon?

- Miksi muun myynnin kustannukset
rasittavat muuta myyntiä enemmän
kuin muun myynnin osuus edellyttäisi?

- Miten muun myynnin aine- ja henki-
lökustannukset on saatu?

- Miksi liikevaihtoveroa ei ole otettu
huomioon?

- Miksi tarjoilupalkkioina on lisätty 15
% Iiikevaihtoon? (Kiinteäpalkkaiset
tarjoiliiat?)

- Ruoan bruttovoittoprosentti on tällä
hetkellä selvästi suurempi kuin annis-
kelun, päinvastoin kuin taulukossa
edellytetään.
15. Edellä kritikoidun taulukon perus-

teella tutkija toteaa anniskeluravintoloi-
den alkoholimyynnin olevan erittäin kan-
nattavaa. Mielestämme kyseinen tauluk-
ko ei osoita mitään.

16. Tutkija väittää, että kilpailu pakot-
taa yrittäjän maksimoimaan voittonsa,
mikä hänen mukaansa merkitsee hintojen
voimakasta korottamista. Eikö pikem-
minkin kilpailun puute johda hintojen
maksimoimiseen?

Tutkija väittää, että ruoan ja alkoholit-
tomien juomien hinta on sivuseikka ja
anniskelu on ravintolakäynnin päävaiku-'
tin. Anniskelun osuus ei kuitenkaan tutki-
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jan taulukoiden mukaan näytä kasva-
neen. Miksi tutkija paheksuu siirtymistä
hinnoitteluryhmän maksimihintoihin? Ei-
kö se hidasta anniskelukulutuksen kas-
vua?

17. Tutkijan käsityksen mukaan annis-
kelukulutuksen eli valvotun kulutuksen
osuuden putoaminen on ilmeisesti paikal-
laan, koska hänen suosittelemansa annis-
kelukorvausten leikkaaminen eli annis-
keluvero vauhdittaisi tällaista kehitystä.
Mitä ylipäänsä tutkija tarkoittaa "va-
paamman ravintolakr.rlttuurin ymppää-
misellä suomalaiseen anniskelujärjestel-
mään"?

Suomalainen alkoholipolüttinen tutki-
mus nauttü käsityksemme mukaan suurta
kansainvälistä arvonantoa ja tieteellistä
luotettavuutta. On vahinko, jos kyseistä
tutkimusta edustava laitos asettaa mai-
neensa koetukselle päästäessään julki-
suuteen edellä käsitellyn "tieteellisen"
työn. Kun kyseenalaiseksi on asetettu
kokonaisen elinkeinon keskeiset elinky-
symykset vetoamalla tieteelliseen tutki-
miseen, on tällainenkin tutkimus alistet-
tava vakavan ja krüttisen tarkastelun
kohteeksi. On kyseenalaista, täyttääkö se
ylipäänsä lainkaan tieteellisen tutkimuk-
sen kriteerejä. Kun tutkimuksessa on
jätetty elinkeinon talousasiantuntijoiden
käsitykset täysin arvoa vaille, voitaneen
omalta osaltaan jo tämän seikan katsoa
mitätöivän tutkimuksessa esitetyt iohto-
päätökset.

Hotelli- ja rauintolaneuvosto r,y.
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