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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan alkoholilakia muutet
tavaksi. Eräiden alkoholiyhtiön palkkioiden 
määrääminen ehdotetaan siirrettäväksi valtio
neuvoston yleisistunnoita aiemmalle tasolle. 
Lisäksi ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysmi
nisteriö voisi valtioneuvoston asemesta päättää 
eräiden koko maata, jotakin paikkakuntaa tai 
vakinaisessa väessä palvelevaa asevelvollista 
koskevien väliaikaisten anniskelu- ja vähittäis
myyntikieltojen sekä -rajoitusten antamisesta. 
Näitä kieltoja ja rajoituksia on aikaisemmin 
annettu lähinnä poikkeusoloissa. 

Esityksessä ehdotetaan myös alkoholijuo
mien alkoholipitoisuuksia koskevien säännös
ten yhdenmukaistamista Ruotsin vastaavien 
säännösten kanssa sekä eräiden hallintoa ja 
myyntikieltotoimikuntaa koskevien säännösten 
ajanmukaistamista uudistuneen lainsäädännön 
ja muuttuneiden yhteiskunnallisten olojen 
vuoksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion keskushallintokomitea ehdotti en
simmäisessä osamietinnössään (Komiteanmie
tintö 1975:120, s. 176), että yksityistapaukselli
sia ja vähemmän tärkeitä asioita olisi siirrettä
vä valtioneuvoston yleisistunnoita ministeriöi
den ratkaistaviksi. Toisessa osamietinnössään 
(Komiteanmietintö 1978:22) komitea teki yksi
tyiskohtaiset ehdotukset valtioneuvostossa ja 
ministeriöissä käsiteltävistä asioista. Pyrittiin 
siihen, että valtioneuvosto voisi keskittyä valta
kunnan poliittiseen johtamiseen tekemällä lin
jaratkaisuja ja periaatepäätöksiä päämääristä, 
suuntaviivoista sekä tavoitteista. 

Valtioneuvoston yleisistunnossa on viime ai
koina käsitelty noin 4 000 asiaa vuodessa. Niis
tä osa on hallintorutiineja, jotka voidaan ny
kyistä tarkoituksenmukaisemmin käsitellä vai-
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tioneuvostoa alemmalla päätöksentekotasolla. 
Tämän vuoksi pyritään valtioneuvoston pää
töksentekojärjestelmää kehittämään. Hallin
nonkehittämisen ministerivaliokunta on hyväk
synyt eräitä periaatteita siitä, miten asioita 
siirretään valtioneuvoston yleisistunnoita alem
malle päätöksentekotasolle. Alkoholihallinnos
sa ehdotetaan päätösvallan siirtämistä valtio
neuvoston yleisistunnoita sosiaali- ja terveys
ministeriölle seuraavissa asioissa: 

- yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsen
ten, tilintarkastajien Ga heidän varamiestensä) 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiova
rainministeriön edustajien palkkioiden määrää
minen (alkoholilain, 459/68, 17 §); 

- alkoholijuomien vähittäismyynnin tai an
niskelun kieltäminen kokonaan tai osaksi sekä 
myyntipäivien rajoittaminen väliaikaisesti ko
ko maassa tai jollakin paikkakunnalla erityis-
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ten syiden vaatiessa (alkoholilain 37 §:n 1 mo
mentti ja 56 §:n 1 momentti); sekä 

- alkoholijuomien vähittäismyynnin tai an
niskelun kieltäminen taikka rajoittaminen va
kinaisessa väessä palveleville asevelvollisille (al
koholilain 37 §:n 2 momentti ja 56 §:n 1 mo
mentti). 

Suomessa on alkoholipitoiset aineet 1 pm
västä huhtikuuta 1987 alkaen ilmoitettu tilasto
jen kansainvälisen vertailukelpoisuuden edistä
miseksi tilavuusprosentteina. Siirryttäessä tila
vuusprosentteihin säädettiin alkoholilain muut
tamisesta annetulla lailla (252/87) miedoiksi 
alkoholijuomiksi enintään 21 tilavuusprosent
tia etyylialkoholia sisältävät juomat. Tämä pi
tää paikkansa, jos kysymyksessä on pelkkä 
etyylialkoholi- ja vesiseos. Alkoholijuomien 
kohdalla vanha 17 painoprosenttia alkoholia 
vastaa juomasta riippuen 22-24 tilavuuspro
senttia. Ennen lainmuutosta Suomen ja Ruot
sin alkoholijuomien Iuokitusta mietoihin ja 
väkeviin juomiin koskevat säännökset olivat 
yhdenmukaiset. Ruotsissa mietoja alkoholijuo
mia ovat olleet enintään 22 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia sisältävät juomat. Tullikäsitte
lyn yhdenmukaistamiseksi Suomen ja Ruotsin 
välillä sekä entisen käytännön palauttamiseksi 
ehdotetaan alkoholilain 1 §:n 1 momentin 2 ja 
3 kohdan muuttamista niin, että miedolla alko
holijuomalla tarkoitetaan enintään 22 tilavuus
prosenttia ja väkevällä alkoholijuomalla yli 22 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää 
juomaa. 

Raittiustyölain 4 §:n 2 momentin (296/88) 
mukaan, joka tuli voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989, kunnanvaltuusto voi päättää, että 
sanotun lain mukaisista raittiuslautakunnan 
tehtävistä huolehtii muu lautakunta tai kun
nanhallitus. Tämän vuoksi alkoholilain 38 §:n 
1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että siinä tarkoitettuun toimikuntaan kuuluisi 
raittiuslautakunnan tai muun vastaavan kun
nallisen toimielimen jäsen. Samalla ehdotetaan 
momenttia muutenkin muutettavaksi. Sen 1 
kohdassa oleva viittaus päihdehuoltolailla (411 
86) kumottuun päihdyttävien aineiden väärin
käyttäjien huollosta annettuun lakiin (96/61) 
muutettaisiin. Momentin 2 kohta on muuttu
neiden yhteiskunnallisten olojen vuoksi tullut 
tarpeettomaksi. Momentin 4 kohdan säännöstä 
tarkistettaisiin liikennejuopumusta koskevan 
lainsäädännön muuttamisen vuoksi (rikoslain 
23 luku, 960176, ja tieliikennelain, 267/81, 
100 §), ja se otettaisiin momentin 3 kohdaksi. 
Momentin 3 ja 5 kohta otettaisiin muuttamat
tomina 2 ja 4 kohdaksi. 

Alkoholilain 48 §:ssä säädetään alkoholijuo
mien käytöstä anniskelussa. Lainkohdan mu
kaan voidaan eräin edellytyksin ja rajoituksin 
anniskella myös matkustajahuoneeseen. Alko
holiyhtiön hallintoneuvosto päätti vuonna 1987 
valtuuttaa anniskeluasioista vastaavan johtajan 
myöntämään kokeiluna eräille edustaville ho
telleille, 32 erityishintaryhmän ja 32 yleishinta
ryhmän hotellille, minibaarianniskeluoikeuksia 
vuoden 1989 loppuun. Anniskelu minibaareista 
on osoittautunut huonepalvelutasoa paranta
vaksi, mutta sitä on pidetty alkoholilainsää
dännön kannalta tulkinnanvaraisena. Tämän 
vuoksi ehdotetaan alkoholilain 48 §:ään lisät
täväksi uusi 3 momentti, joka mahdollistaa 
minibaarianniskelun matkustajahuoneisiin si
joitettavista anniskelulaitteista. 

Vuonna 1978 lisättiin alkoholilain 59 §:ään 
uusi 2 momentti (432178), jonka mukaan suo
malaisessa junassa tapahtuvasta alkoholijuo
man anniskelusta Suomen ja ulkomaiden välil
lä matkustaville säädetään asetuksella. Alko
holijuomien anniskelusta kansainvälisessä yh
dysliikenteessä olevassa junassa annettiin ase
tus saman vuoden lopulla (986178). Asetuksen 
mukaan sen noudattamisen valvonta kuuluu 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Alkoholilaissa 
säädetään erikseen myös valvontaviranomaisis
ta ja heidän tehtävistään. Siksi ehdotetaan 
alkoholilain 70 §:n 2 momenttia muutettavaksi 
niin, että sosiaali- ja terveysministeriölle kuu
luu alkoholijuomien myynnin ja mainonnan 
valvonta samoin kuin mainontaa ja muuta 
myynninedistämistoimintaa koskevan kiellon 
noudattamisen valvonta paitsi Suomen ja ulko
maiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksis
sa myös tällaisissa junissa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
päivänä tammikuuta 1990. 

Samoin ehdotetaan, että ennen lain voi
maantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpa
non edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



1989 vp. - HE n:o 98 3 

Laki 
alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 

kohta, 17 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti, 38 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 momentti ja 70 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta ja 70 §:n 2 momentti 6 päivänä 

maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87), sekä 
lisätään 48 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

2) miedolla alkoholijuomalla enintään 22 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää al
koholijuomaa; 

3) väkevällä alkoholijuomalla yli 22 tilavuus
prosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholi
juomaa; 

17 § 
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja vara

puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten, tilin
tarkastajien ja heidän varamiestensä sekä sosi
aali- ja terveysministeriön ja valtiovarainminis
teriön edustajain palkkiot määrää sosiaali- ja 
terveysministeriö ja suorittaa alkoholiyhtiö. 

37 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi enty1sten 

syiden vaatiessa koko maassa tai jollakin paik
kakunnalla väliaikaisesti kokonaan tai osaksi 
kieltää alkoholijuomien vähittäismyynnin tai 
rajoittaa myyntipäiviä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää al
koholijuomien vähittäismyynnin vakinaisessa 
väessä palveleville asevelvollisille tai rajoittaa 
sitä. 

38 § 
Toimikunta, johon kuuluu kunnallinen alko

holitarkastaja, kunnan raittiuslautakunnan tai 
muun vastaavan kunnallisen toimielimen jäsen 
sekä vähittäismyynnin paikallinen esimies, voi 
yksimielisellä päätöksellä, niin kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään, kieltää määräajaksi, vä
hintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kol
meksi vuodeksi, alkoholijuomien vähittäis
myynnin sille, joka: 

1) on päihteiden ongelmakäyttäjänä saanut 
päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitettuja päih
dehuollon palveluja; 

2) on tuomittu alkoholilainsäädännön rikko
misesta; 

3) on tuomittu ajoneuvon kuljettamisesta 
alkoholin tai muun huumaavan aineen vaiku
tuksen alaisena tai muusta sellaisessa tilassa 
tehdystä rikoksesta; tai 

4) muutoin ilmeisesti käyttää väärin alkoho
lijuomia tai muita päihdyttäviä aineita. 

48 § 

Matkustajahuoneisiin sijoitettavia anniskelu
laitteita, joista asiakas saa alkoholijuomaa itse
palvelujärjestelyin, voidaan anniskelussa käyt
tää alkoholiyhtiön hallintoneuvoston määrää
min ehdoin ja rajoituksin. 

56§ 
Mitä 37 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveys

ministeriön, lääninhallituksen ja hallintoneu
voston oikeudesta kieltää alkoholijuomien vä
hittäismyynti tai rajoittaa sitä, on vastaavasti 
voimassa myös anniskelusta. 

70 § 

Alkoholijuoman valmistuksen, maahantuon
nin, maastaviennin, myynnin, mainonnan, 
käytön, varastoinnin, hallussapidon ja kulje
tuksen samoin kuin mainontaa ja muuta myyn
ninedistämistoimintaa koskevan kiellon nou
dattamisen välittömästä valvonnasta huolehtii 
alkoholiyhtiö sen mukaan kuin asetuksella sää
detään. Edellä 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
maahantuonnin, varastoinnin sekä laivakaup
piaan maahantuomien alkoholijuomien myyn
nin valvonnasta huolehtii tullilaitos. Myynnin 
ja mainonnan valvonnasta samoin kuin mai
nontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa 
koskevan kiellon noudattamisen valvonnasta 
Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suo-
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malaisissa aluksissa ja junissa huolehtii sosi
aali- ja terveysministeriö siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tarja Halonen 
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Liite 

Laki 
alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 

kohta, 17 §, 37 §:n 1 ja 2 momentti, 38 §:n 1 momentti, 56 §:n 1 momentti ja 70 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta ja 70 §:n 2 momentti 6 päivänä 

maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87), sekä 
lisätään 48 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

2) miedolla alkoholijuomalla enintään 21 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää al
koholijuomaa; 

3) väkevällä alkoholijuomalla yli 21 tilavuus
prosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholi
juomaa; 

17 § 
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja vara

puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten, tilin
tarkastajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
ja valtiovarainministeriön edustajain palkkiot 
määrää valtioneuvosto ja suorittaa alkoholiyh
tiö. 

37 § 
Valtioneuvosto voi erityisten syiden vaatiessa 

koko maassa tai jollakin paikkakunnalla väli
aikaisesti kokonaan tai osaksi kieltää alkoholi
juomien vähittäismyynnin tai rajoittaa myynti
päiviä. 

Valtioneuvosto voi kieltää alkoholijuomien 
vähittäismyynnin tai sitä rajoittaa vakinaisessa 
väessä palveleville asevelvollisille. 

38 § 
Toimikunta, johon kuuluu kunnallinen alko

holitarkastaja, kunnan raittiuslautakunnan so
siaalihuoltoa tunteva jäsen sekä vähittäismyyn
nin paikallinen esimies, voi yksimielisellä pää-

2) miedolla alkoholijuomalla enintään 22 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää al
koholijuomaa; 

3) väkevällä alkoholijuomalla yli 22 tilavuus
prosenttia etyylialkoholia sisältävää alkoholi
juomaa; 

17 § 
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja vara

puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten, tilin
tarkastajien ja heidän varamiestensä sekä sosi
aali- ja terveysministeriön ja valtiovarainminis
teriön edustajain palkkiot määrää sosiaali- ja 
terveysministeriö ja suorittaa alkoholiyhtiö. 

37 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisten 

syiden vaatiessa koko maassa tai jollakin paik
kakunnalla väliaikaisesti kokonaan tai osaksi 
kieltää alkoholijuomien vähittäismyynnin tai 
rajoittaa myyntipäiviä. 

;Sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää al
koholijuomien vähittäismyynnin vakinaisessa 
väessä palveleville asevelvol/isille tai rajoittaa 
sitä. 

38 § 
Toimikunta, johon kuuluu kunnallinen alko

holitarkastaja, kunnan raittiuslautakunnan tai 
muun vastaavan kunnallisen toimielimen jäsen 
sekä vähittäismyynnin paikallinen esimies, voi 
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Voimassa oleva laki 

töksellä, niinkuin asetuksella tarkemmin sääde
tään, kieltää määräajaksi, vähintään kolmeksi 
kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi, 
alkoholijuomien vähittäismyynnin sille, joka: 

1) on joutunut päihdyttävien aineiden vää
rinkäyttäjien huollosta säädetyssä laissa tarkoi
tettujen huoltotoimenpiteiden kohteeksi; 

2) alkoholijuomia saadakseen on erehdyttä
nyt tai yrittänyt erehdyitää alkoholiyhtiötä tai 
sen palveluksessa olevaa; 

3) on tuomittu alkoholilainsäädännön rik
komisesta; 

4) on tuomittu ajoneuvon kuljettamisesta 
juopuneena taikka alkoholin tai muun päihdyt
tävän tai huumaavan aineen vaikutuksen alai
sena tai sellaisessa tilassa tehdystä rikoksesta; 
tahi 

5) muutoin ilmeisesti käyttää väärin alkoho
lijuomia tai muita päihdyttäviä aineita. 

Ehdotus 

yksimielisellä päätöksellä, niin kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään, kieltää määräajaksi, vä
hintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kol
meksi vuodeksi, alkoholijuomien vähittäis
myynnin sille, joka: 

1) on päihteiden ongelmakäyttäjänä saanut 
päihdehuoltolaissa (41/86) tarkoitettuja päih
dehuollon palveluja; 

2) on tuomittu alkoholilainsäädännön rikko
misesta; 

3) on tuomittu ajoneuvon kuljettamisesta 
alkoholin tai muun huumaavan aineen vaiku
tuksen alaisena tai muusta sellaisessa tilassa 
tehdystä rikoksesta; tai 

4) muutoin ilmeisesti käyttää väärin alkoho
lijuomia tai muita päihdyttäviä aineita. 

48 § 

56§ 
Mitä 37 §:ssä säädetään valtioneuvoston, 

lääninhallituksen ja hallintoneuvoston oikeu
desta kieltää alkoholijuomien vähittäismyynti 
tai rajoittaa sitä, on vastaavasti voimassa myös 
anniskelusta. 

70 § 

Alkoholijuoman valmistuksen, maahantuon
nin, maastavienmn, myynnin, mainonnan, 
käytön, varastoinnin, hallussapidon ja kulje
tuksen samoin kuin mainontaa ja muuta myyn
ninedistämistoimintaa koskevan kiellon nou
dattamisen välittömästä valvonnasta huolehtii 
alkoholiyhtiö sen mukaan kuin asetuksella sää
detään. Edellä 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
maahantuonnin, varastoinnin sekä laivakaup
piaan maahantuomien alkoholijuomien myyn
nin valvonnasta huolehtii tullilaitos. Myynnin 
ja mainonnan valvonnasta samoin kuin mai-

Matkustajahuoneisiin sijoitettavia anniskelu
laitteita, joista asiakas saa alkoholijuomaa itse
palvelujärjestelyin, voidaan anniskelussa käyt
tää alkoholiyhtiön hallintoneuvoston määrää
min ehdoin ja rajoituksin. 

56§ 
Mitä 37 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveys

ministeriön, lääninhallituksen ja hallintoneu
voston oikeudesta kieltää alkoholijuomien vä
hittäismyynti tai rajoittaa sitä, on vastaavasti 
voimassa myös anniskelusta. 

70 § 

Alkoholijuoman valmistuksen, maahantuon
nin, maastaviennin, myynnin, mainonnan, 
käytön, varastoinnin, hallussapidon ja kulje
tuksen samoin kuin mainontaa ja muuta myyn
ninedistämistoimintaa koskevan kiellon nou
dattamisen välittömästä valvonnasta huolehtii 
alkoholiyhtiö sen mukaan kuin asetuksella sää
detään. Edellä 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
maahantuonnin, varastoinnin sekä laivakaup
piaan maahantuomien alkoholijuomien myyn
nin valvonnasta huolehtii tullilaitos. Myynnin 
ja mainonnan valvonnasta samoin kuin mai-
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Voimassa oleva laki 

nontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa 
koskevan kiellon noudattamisen valvonnasta 
Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suo
malaisissa aluksissa huolehtii sosiaali- ja ter
veysministeriö siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Ehdotus 

nontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa 
koskevan kiellon noudattamisen valvonnasta 
Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suo
malaisissa aluksissa ja junissa huolehtii sosi
aali- ja terveysministeriö siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 




