
Alkoholimyymälöiden
perustamispolitiikka
1ilfl?-luvulla

Ilkka Kaski

Tausta

Kieltolain kumouduttua vuonna 1932
perustettiin maahamme pohjoismaisten
esimerkkien mukaisesti valtion alkoholi-
monopoli. Väkijuomalaki määritteli muun
ohella täsmälliset ja tiukat puitteet alko-
holimyymälöiden perustamiselle. Alko-
holimyymälän avaaminen oli mahdollista
vain kaupunki- ja kauppalakunnissa.
Maaseudulla ei alkoholin vähittäismyynti
ollut lain mukaan lainkaan mahdollista.
Toisaalta väkijuomalaki edellytti alkoho-
likaupan järjestämistä siten, että samalla
kun vähennetään laitonta liikettä, supis-
tetaan väkijuomien käyttö mahdollisim-
man vähiin ja ehkäistään juoppoutta ja
sen turmiollisia vaikutuksia. Näissä olois-
sa katsottün aiheelliseksi perustaa vähin-
tään yksi alkoholimyymälä kaikkiin kau-
punki- ja kauppalakuntiin. Näihin toi-
menpiteisiin saatiin myös kunnallisval-
tuustojen suostumukset, jotka muodolli-
sesti olivat neuvoa antavia, mutta käy-
tännössä Alkoa sitovia. Väkijuomalain
viimeisenä voimassaolovuonna, 1968, al-
koholimyymälöitä oli 76 paikkakunnalla
yhteensä 132.

Uuden, vuonna 1969 voimaan tulleen
alkoholilainsäädännön keskeinen tavoite
on maaseudun saattaminen tasaveroiseen
asemaan kaupunkikuntien kanssa. Laissa
onkin säännös, jonka mukaan alkoholijuo-
mien vähittäismyyntiä saa harjoittaa
kuntamuodosta rüppumatta sellaisissa
väestö- tai liikekeskuksissa, joissa Alkon
hallintoneuvosto katsoo myynnin tar-
peelliseksi. Toisaalta lain 5. §:ssä edellyte-
tään alkoholiasioita hoidettavan siten,

että alkoholista aiheutuvat haitat ja
vauriot muodostuvat mahdollisimman
vähäisiksi. Enää ei pidetä salakaupan
vähentämistä ja alkoholin kulutuksen
supistamista sellaisina keskeisinä tavoit-
teina, jotka erikseen tulisi laissa asettaa
alkoholiyhtiön toiminnan ohjenuoraksi.

Uuden alkoholilain aikana on Alkon
hallintoneuvosto vahvistanut viisi myy-
mäläohjelmaa (taulukko 1). Painopiste on
ollut uusien maaseutumyymälöiden pe-
rustamisessa, mutta myös lisääntyneen
myynnin ruuhkauttamien kaupunkimyy-
mälöiden työtä on jouduttu keventämään
avaamalla lisämyymälöitä myös kaupun-
keihin. Tehtyjen päätösten perusteella
alkoholimyymälöiden lukumäärä nousee
vuoden 1982 loppuun mennessä enintään
212:een. Alkoholimyymälä on tällöin kaik-
kiaan 142 paikkakunnalla.

Kannanottoja

Parlamentaarinen alkoholikomitea on
kannanotossaan vuonna 1978 edellyttä-
nyt, että uusien myymäläpaikkakuntien
lukumäärä pidetään nykyisellä tasolla.
Kaupunkimyymälöiden osalta ei komitea
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edellyttänyt lukumäärän rajoittamista.
Koniitea ei liene tarkoittanut maaseutu-
myymäläverkoston jäädyttämistä koko-
naan senhetkiselle tasolle, vaan kannano-
ton muotoilu on tulkittavissa siten, että
jonkinasteista paikkakuntien lisäystä voi
perustelluista syistä tapahtua.

Parlamentaarisen alkoholikomitean
mietinnöstä antamassaan lausunnossa Al-
kon hallintoneuvosto totesi, että myymä-
läpaikkakuntien kokonaismäärä olisi py-
rittävä pitämään nykyisellä tasolla, ellei-
vät erityiset syyt vaadi paikkakuntien
määrän lisäämistä.

Hallintoneuvoston äskettäin vahvista-
massa Alkon tehtävä ja toimintalinja
-muistiossa puolestaan edellytetään, että
alkoholimyymäläverkostoa kehitettäessä
otetaan huomioon alkoholipoliittiset, alu-
eelliset ja taloudelliset näkökohdat. Kuin-
ka nämä kolme näkökohtaa sekä alkoholi-
lain määräykset ja parlamentaarisen al-
koholikomitean kannanotot ovat sovitet-
tavissa yhteen alkaneella kymmenluvul-
la?

Pidättauö linja

Alkoholin kulutuksen kasvun ja kau-
pungistumiskehityksen pysähtyminen
maassamme lienee melko pysyvä ilmiö.
Mikäli tämä arvio osoittautuu oikeaksi, ei
alkoholimyymälöitä tarvittane kaupun-
keihin lisää. Tarpeelliset järjestelyt on
mahdollista hoitaa nykyistä paremmin
huoneistoratkaisuin myymälöiden koko-
naislukumäärää juurikaan lisäämättä.
Tällöin edellytetään luonnollisesti, että
keskioluen jakelujärjestelmä pysyy suun-
nilleen nykyisellään ja että keskioluen
alkoholipitoisuutta ei alenneta siten, että
eri juomaryhmien kulutusosuudet olen-
naisesti muuttuvat.

Ilmeisimmät aukot maamme alkoholi-
myymäläverkostossa on jo paikattu. Näin
ollen Alkolla on ollut edellytykset suhtau-
tua pidättyvästi uusien myymälöiden
perustamiseen. Tätä linjaa 1970-luvun
alun nopeasti kasvanut alkoholin kulutus
ja yleinen huoli alkoholihaittojen lisään-
tymisestä ovat myös edellyttäneet.
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Huolimatta Alkon vuonna 1974 aloitta-
masta pidättyvästä linjasta on yli 50
kuntaa tehnyt virallisen aloitteen alkoho-
limyymälän saamiseksi. Kuntien pyrki-
myksenä on kuntakeskusten palveluva-
rustuksen parantaminen ja tätä kautta
taaj aman sentraliteettiarvon nostaminen.

Kunnan aktiivisuus sinänsä ei voi olla
ratkaiseva peruste alkoholimyymälän
avaamiselle, vaikka kunnallinen määrää-
misvalta on perinteisesti sisältynyt alko-
holilainsäädäntömme useisiin yksityis-
kohtün. Alkon velvollisuutena on asiaa
harkitessaan ottaa huomioon alkoholipo-
Iiittisten ja taloudellisten näkökohtien
ohella myös se, että myymäläpaikkakun-
tien valinta on johdonmukaista ja tasa-
puolista.

Maaseutumyymälöiden tarvetta arvioi-
taessa voidaan ilman alkoholimyymälää
olevat kunnat karkeasti jakaa kolmeen
ryhmään:

1. Suurten kaupunkien läheisyydessä
sijaitsevat, voimakkaasti kehittyneet ja
kasvavat kunnat.

2. Suhteellisen etäällä alkoholimyymä-
lästä sijaitsevat, väestöltään ja elinkeino-
rakenteeltaan vakiintuneet kunnat, jotka
ovat rüppumattomia naapurikuntien pal-
veluista ja työpaikoista.

3. Erityisen etäällä (yli 50 km) alkoholi-
myymälästä sijaitsevat kunnat, joiden
vaikutusalueen asukasluku on poikkeuk-
setta hyvin pieni.

Missä määrin näihin kuntiin on perus-
teltua avata alkoholimyymälöitä alka-
neella kymmenluvulla ja tulisiko mahdol-
linen myymälöitten lisäys kohdistaa eri-
tyisesti johonkin mainituista kolmesta
ryhmästä?

My ymäLätarp e e seen u ar.kuttauia tekij öit ti

Uuden maaseutumyymälän vaikutus
tilastoituun alkoholin kulutukseen on
hyvin vähäinen. Kulutuksen kasvu voi-
daan arvioida prosentin sadasosiksi. Näin
ollen monella taholla katsotaan alue- ja
tasa-arvopoliittisten näkökohtien olevan
asiassa merkittävämpiä kuin tämä alko-
holin kulutuksen vähäinen kasvu ia siitä



mahdollisesti johtuva alkoholihaittojen
Iisääntyminen.

Alkoholimyymälöiden kokovuotinen
lauantaisulkeminen saattaa tulla ajan-
kohtaiseksi alkaneella kymmenluvulla.
Jos näin tapahtuu, Alkon asiakaspalvelu
heikentyy ja etäällä asuvien henkilöiden
asioiminen vapaa-aikana Alkossa vaikeu-
tuu. Tällöin myös pitkistä matkoista
aiheutuva eriarvoisuus korostuu, ja tämä
saattaa synnyttää paineita alkoholimyy-
mälöiden lisäämiseksi.

Useat kunnanvaltuustot ovat peruutta-
neet keskioluen vähittäismyyntiä ja an-
niskelua koskevan yleissuostumuksensa.
Mikäli kunnan alueella on havaittu sellai-
sia alkoholipoliittisia epäkohtia, että kes-
kiolutkielto on katsottu aiheelliseksi, ei
voitane pitää oikeana alkoholimyymälän
perustamista kuntaan ainakaan siinä ta-
pauksessa, että kunta ei ole esittänyt tätä
koskevaa nimenomaista toivomusta. Jois-
sakin tapauksissa kunnat ovat kylläkin
tehneet aloitteen myymäIän saamiseksi,
koska ne katsovat myynnin valvontaan
kiinnitettävän enemmän huomiota Alkon
myymälöissä kuin keskioluen jälleen-
myyntipaikoissa.

Alkoholimyymäläverkostoa täydentä-
vät tällä hetkellä rautateitse ja niiden jat-
koyhteyksien väIityksellä lähetettävät
maaseutupaketit. Lähetysten lukumäärä
on vähentynyt 1950-luvun alun huipusta
noin 60 000:sta noin 1 000:een vuodessa.
Kun pienessä maaseutumyymälässä käy
vuosittain noin 80 000 asiakasta, voidaan
maaseutulähetysten merkitys todeta vä-
häiseksi. Rautatielähetystä joustavampi
olisi asiakkaan kannalta postipakettime-
nettely. Mikäli postisääntö vastaisuudes-
sa sallii alkoholin lähettämisen asiakkaal-
Ie, voitaisiin sen katsoa vähentävän uu-
sien alkoholimyymälöiden tarvetta. Toi-
saalta postilähetysmenettely saatetaan
hyvin perustein katsoa niin mittavaksi
alkoholipoliittisen linjan väljentämiseksi,
että siihen ei ole edellytyksiä.

Uuden myymälän taloudellisuutta on
ensisijassa tarkasteltava kokonaistalou-
dellisena ongelmana. Uuden myymälän
alkoholin kulutusta ja tätä kautta valtion

alkoholituloa lisäävä vaikutus on niin
vähäinen, että se voidaan jättää tarkaste-
lun ulkopuolelle. Samoin on meneteltävä
mittausongelmien vuoksi myös mahdol-
listen haittakustannustenkin kanssa. Sen
sijaan on mahdollista verrata uuden
myymälän toimintakustannuksia ja
asiakkaiden matkustuskustannuksissa
saavutettavia säästöjä.

Pienen myymälän vuotuiset toiminta-
kustannukset (palkat, vuokrat, kuljetus
ym.) ovat noin 250 000 markkaa. Kun
asiakaskäyntien määrä vuodessa on noin
80 000, tulee kustannukseksi asiakas-
käyntiä kohden 3-4 markkaa. Tätä sum-
maa on pidettävä alhaisena, ios sitä
verrataan vielä varsin yleisen 30-60
kilometrin edestakaisen asiointimatkan
kustannuksiin.

Karkein laskelmin voidaan todeta, että
matkakustannusten minimointi, johon
välimatkojen ohella vaikuttavat asukas-
luvut, jossain määrin antaisi aihetta
edellä esitetyn kuntajaon kolmannen
ryhmän suosimiseen. Ryhmien väliset
erot ovat kuitenkin vähäiset, ja myymä-
Iän perustamispäätöksiin usein vaikutta-
vat painavammin muut edellä esitetyistä
näkökohdista.

M U a m ö.1 äty gppi,en kehitg s

Erillisten olut- tai viinimyymälöiden
avaamiseen ei ole olemassa asiakaspalve-
lullisia, taloudellisia tai alkoholipoliittisia
syitä edellyttäen, että keskioluen jakelu-
järjestelmä säilyy suurin piirtein nykyi-
sellään. Mikäli keskioluen myynti elintar-
vikeliikkeissä kokonaan loppuu, tulee
olutmyymälöiden perustaminen ajankoh-
taiseksi paitsi kaupungeissa myös sellai-
sissa maaseudun taajamissa, joissa ei
varsinaisen alkoholimyymälän avaami-
selle ole muussa tapauksessa edellytyk-
siä.

Vähittäiskauppa on yleisesti siirtynyt
kohti itsepalvelua. Syyt ovat taloudellisia.
Henkilökuluja voidaan alentaa ja samalla
voidaan ohjata myyntiä kannattavampiin
tuotteisiin. Valintamyymälät on Alkonkin
kokeiluissa todettu toiminnallisesti ia
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taloudellisesti onnistuneiksi ratkaisuiksi.
Toisaalta on arveltu niiden lisäävän alko-
holin kokonaiskulutusta ja olevan tässä
suhteessa alkoholipolüttisesti arvelutta-
via. Alkon tähänastiset kokeilut ovat
rajoittuneet suurissa kaupungeissa toimi-
vün valintamyymälöihin, joiden alkoholi-
poliittista merkitystä ei ole voitu rüdatto-
masti todeta. Valintamyymälöiden lisää-
minen tulevaisuudessa on mahdollista
vain, mikäli riittävän kontrolloiduissa
olosuhteissa tapahtuvat kokeilut osoitta-
vat, että ne eivät lisää alkoholin kulutusta
tai että mahdollinen lisäys on niin vähäi-
nen, ettei sitä voida pitää valintamyymä-
lästä saatavia hyötyjä painavampana.
Tilannetta selvittävät kokeilut ovat alka-
neet Varkaudessa ja Saarijärvellä.

Yhteenueto

Maamme alkoholimyymäläverkosto on

saavuttamassa laajuuden, jonka voidaan
katsoa kohtuullisen tasapuolisesti tyy-
dyttävän erilaiset alueelliset tarpeet.
Edellyttäen, että keskioluen jakeluver-
kosto säilyy pääpiirteissään nykyisellään,
ei kaupungeissa tarvittane juuri lainkaan
lisämyymälöitä 1980-luvulla. Maaseudulla
sen sijaan vielä saattaa jossain määrin
olla tarpeellista avata uusia myymälöitä.
Kuitenkin voitaneen ennakoida, keskio-
luen jakelujärjestelmää koskeva varaus
on taaskin tehtävä, että 1980-luvulla
alkoholimyymälöiden lukumäärä tuskin
nousee nykyisten päätösten edellyttä-
mästä 212:sta enempää kuin noin 5 %.
Tämä merkitsisi myymälöiden kokonais-
lukumäärän asettumista vuosikymmenen
lopulla 220:n tienoille. Myymälätyyppi
säilynee pääpiirteissään nykyisellään.
Valintamyymälöiden osuus ei ainakaan
vielä 1980-luvulla voi muodostua merkit-
täväksi.
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