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ARVIOMUISTIO ALKOHOLILAIN UUDISTAMISTARPEISTA 
 

 Yhteenveto 
 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaan alkoholilain 

kokonaisuudistuksen. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut uudistuksen valmis-

telun kokoamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- 

ja valvontaviraston avustuksella nykytilan kartoituksen. Tämän arviomuistion tarkoi-

tuksena on tarkastella uudelle alkoholilainsäädännölle asetettavia tavoitteita ja niiden 

toteuttamiskeinoja sekä sosiaali- ja terveysministeriön että kaikkien hallinnonalojen 

toimin. 

 

Alkoholilainsäädäntöä on aiemmin uudistettu kolme kertaa, vuosina 1932, 1968 ja 

1994. Kaikissa uudistuksissa on lisätty alkoholijuomien saatavuutta.  

 

Alkoholijuomien kulutus
1
 – erityisesti humalajuominen – sekä alkoholista aiheutuvat 

terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset haitat ovat lisääntyneet vuosikymmeniä. Li-

                                                 

 
1
 100-prosenttisena alkoholina asukasta kohti laskettuna kulutus ei ole kasvanut Alkon myynnin kautta 1970-luvulta 

lähtien lainkaan. Matkustajatuonti ja muu tilastoimaton kulutus on pysynyt pian 20 vuotta samalla tasolla. Samaan ai-

kaan kun anniskelukulutus on vähentynyt, päivittäistavarakaupan myymän alkoholin määrä on lähes kaksinkertaistunut.   
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sääntyneet haitat eivät koske vain alkoholin käyttäjiä vaan koko yhteiskuntaa ja kaik-

kia sen jäseniä.  

 

Erityisen ristiriitaista on, että alkoholilainsäädännön tavoitteena on aina ollut alkoholi-

haittojen vähentäminen. Tavoitteen saavuttamisessa on siis epäonnistuttu.  

 

Muistiossa ehdotetaan, että alkoholilain kokonaisuudistuksen hallituksen esityksen 

valmistelu tulisi aloittaa vahvistamalla uudelle alkoholilainsäädännölle asetettavat ta-

voitteet konkreettisine mittareineen, esimerkiksi: 

 

Alkoholin kokonaiskulutus alennetaan alle kahdeksaan litraan 100-prosenttista 

alkoholia asukasta kohti ja alkoholisairauksiin ja myrkytyksiin vuosittain kuol-

leiden ihmisten määrää vähennetään vuoden 2011 noin 1900 kuolemasta vähin-

tään 800:lla vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäinen välitarkastelu toteutettaisiin 

vuonna 2020. 

 

Muistiossa ehdotetaan, että vahvistettuja tavoitteita tulisi toteuttaa tutkimusnäyttöön 

perustuvilla toimenpiteillä, jotka tukevat toisiaan:  

 

Alkoholihaittoja tulee ensinnäkin vähentää nykyiseen tapaan yleisillä yhteiskuntapo-

liittisilla ja sosiaali- ja terveyspoliittisilla toimilla. Erityisesti ehkäisevän päihdetyön ja 

terveyden edistämisen vaikuttavuutta tulisi tehostaa valmisteilla olevan raittiustyölain 

uudistuksen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa suurimmat kehittämismahdol-

lisuudet liittyvät edelleen varhaisen puuttumisen ja mini-intervention lisäämiseen.  

 
 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen valmistelun yleiset periaatteet voidaan jakaa 

kahteen osaan: 

1) Uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa yksin alkoholilainsäädäntöä muut-

tamalla, vaan uudistukseen tulee kuulua myös muiden hallinnonalojen toimia. 

 

Alkoholiverotuksen hallituilla korotuksilla kahden tai kolmen vuoden välein voitaisiin 

saavuttaa puolet uudistuksen tavoitteesta. Tämä edellyttää matkustajatuontiin liittyvän 

alkoholijuomien luvattoman välittämisen ehkäisyä erityisesti säätämällä ilmoitusvel-

vollisuus poikkeuksellisen suurille tuontimäärille. Tämä lainsäädäntö kuuluu valtiova-

rainministeriön toimialaan. 

 

Rajoittamalla julkisella paikalla juomista järjestyslailla ja kokoontumislailla voitaisiin 

vähentää erityisesti alkoholista aiheutuvia järjestyshäiriöitä. Tämä lainsäädäntö kuuluu 

sisäasiainministeriön toimialaan. 

 

Rattijuopumuksen promillerajojen alentamisella voidaan parantaa liikenneturvallisuut-

ta sekä vähentää humalajuomista ja alkoholista aiheutuvia tapaturmia. Tämä lainsää-

däntö kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. 
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2) Uudistuksen tavoitteita ei voida saavuttaa, jos varsinaisessa alkoholilain uudis-

tuksessa alkoholin saatavuuden lisäämistä jatketaan edellisten uudistusten ta-

paan. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että alkoholin saatavuutta rajoite-

taan nykytilanteesta tuntuvasti.  

  

Alkoholin saatavuutta ei siten tulisi lisätä miltään osin. Lisärajoitukset tulisi kohdistaa 

ensisijaisesti niihin alkoholimarkkinoihin, joita on aiemmin vapautettu ja joissa alko-

holin kulutuksen kasvu on ollut suurinta.  

 

Alkoholin kulutustilastojen tarkastelu osoittaa, että alkoholin myynti on viime vuosi-

kymmeninä vähentynyt Alkoissa ja ravintoloissa. Ainoastaan päivittäistavarakaupois-

sa, kioskeissa ja huoltamoilla alkoholin myynti on lisääntynyt huomattavasti. Alkoho-

lin kulutuksen alentamistavoitteen toteuttaminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi rajoit-

tamalla alkoholijuomien vähittäismyynnin myyntiaikoja. Viimeistään välitarkastelussa 

tulisi arvioida mahdollisuudet muuttaa yleisessä vähittäismyynnissä olevien alkoholi-

juomien prosenttiraja nykyisestä 4,7 %:sta Ruotsissa käytössä olevaan 3,5 %:iin. 

 

Humalajuomiseen liittyviä järjestyshäiriöitä tulisi vähentää rajoittamalla alkoholijuo-

mien anniskeluaikoja aamuyön tunteina. 

 

Alkoholijuomien myynnin ja anniskelun omavalvonta tulisi säätää pakolliseksi. Tämä 

mahdollistaa turhan yksityiskohtaisen sääntelyn purkamista.  

 

Paikallisen vaikuttamisen keinoja alkoholihaittojen hallintaan ja vähentämiseen tulisi 

lisätä sekä alkoholilain että raittiustyölain uudistuksen yhteydessä. 
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1 Johdanto 
 

1.1 Alkoholilain uudistuksen valmistelu vuonna 2012 
 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus toteuttaa hallitusohjelman mukaan alkoholilain 

kokonaisuudistuksen. Samalla toteutetaan raittiustyölain uudistus kunnissa tehtävän 

päihdetyön tukemiseksi.  

 

Uudistusten taustalla on hallitusohjelman tavoite tehostaa toimia koko väestön ja eri-

tyisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi päihdehaitoilta. Alkoholin käytöstä aiheutu-

vien haittojen ehkäiseminen perustuu hallitusohjelman mukaan saatavuuden ja hinnan 

sääntelyyn sekä terveellisten elintapojen edistämiseen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi keväällä 2012 alkoholilain kokonaisuudistuksen 

valmistelua varten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta katsauksen alkoholihaittojen 

kehityksestä ja tehokkaista keinoista haittojen vähentämiseksi.  

 

THL:n raportti ”Alkoholiolojen lähihistorian ja nykytilan kartoitus ja arvio alkoholi-

haittoja vähentävistä keinoista” sisältää monipuolisen ja ajantasaisen katsauksen alko-

holin kulutuksen ja haittojen kehityksestä ja taulukkomuotoisen yhteenvedon alkoho-

lihaittojen vähentämiseksi käytettävissä olevista keinoista ja niiden vaikuttavuudesta 

tutkimustiedon valossa.
2
 

 

Raportin mukaan alkoholihaittoja vähennettäisiin tehokkaimmin koko väestöön (eikä 

vain ongelmakäyttäjiin) kohdistuvilla alkoholijuomien saatavuuden kiristyksillä ja 

korkean alkoholiveron politiikalla.  

 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on myös toimittanut sosiaali- 

ja terveysministeriön pyynnöstä Valviran ja AVIen ehdotuksia alkoholilain uudistami-

seen valvonnan kannalta. Valvira on samalla koonnut alkoholijuomien valmistajilta ja 

myyjiltä kannanottoja ja ehdotuksia alkoholilain uudistamiseen.
3
 

 

Valviran ja AVIen keskeinen ehdotus on alkoholilainsäädännön yhdenmukaistaminen 

ja selkeyttäminen. Nykyiset saatavuuden rajoitukset halutaan pääosin säilyttää ja lain 

valvonnan yhteydessä on lisäksi tullut esiin muutostarpeita. Toisaalta Valvirankin mu-

kaan etenkin lupabyrokratiaa voidaan vähentää ilman, että alkoholihaitat lisääntyisi-

vät. 

 

Alkoholijuomien valmistajat ja myyjät pitävät nykytilaa ja alkoholilainsäädäntöä pää-

osin hyvänä. Suurimpina elinkeinon uhkina pidetään matkustajatuontia ja harmaata ta-

                                                 

 
2
 http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a8a8b675-3f86-4dd6-a757-eed0b8d44842 

Raportti on sittemmin julkaistu päivitettynä THL:n raporttina: http://www.julkari.fi/handle/10024/104455 

 
3
 http://www.valvira.fi/files/Alkoholilainsaadannon_uudistaminen_muistio.pdf 

 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a8a8b675-3f86-4dd6-a757-eed0b8d44842
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a8a8b675-3f86-4dd6-a757-eed0b8d44842
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a8a8b675-3f86-4dd6-a757-eed0b8d44842
http://www.julkari.fi/handle/10024/104455
http://www.valvira.fi/files/Alkoholilainsaadannon_uudistaminen_muistio.pdf
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loutta. Elinkeinotoimijat kannattavat lainsäädännön selkeyttämistä, mutta esittävät joi-

denkin rajoitusten väljentämistä. Alkon vähittäismyynnin yksinoikeutta haluttaisiin 

jonkin verran muuttaa ja hinnoittelua koskevia säännöksiä pidetään yleisesti epäonnis-

tuneina.  

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ovat myös 

toimittaneet ministeriölle järjestösektorin piirissä kootut kannanottonsa alkoholilain 

uudistamistarpeista. 

 

Järjestöt haluaisivat täsmentää alkoholilain tavoitteita mitattaviksi ja ehdottavat konk-

reettisia toimia: esimerkiksi alkoholiveron säännöllisiä korotuksia, kaupoissa myytä-

vien alkoholijuomien väkevyyden laskua 3,5 tilavuusprosenttiin, alkoholijuomien esil-

lepanoa erilliselle alueelle myymälöissä, vähittäismyynti- ja anniskeluaikojen rajoi-

tuksia, julkisilla paikoilla juopottelun selkeämpiä rajoituksia sekä kansalaisten vaiku-

tusmahdollisuuksien lisäämistä lupahallinnossa ja valvonnassa. 

 

 

1.2 Uudistuksen jatkovalmistelu 
 

Tämän arviomuistion tarkoituksena on arvioida alkoholipolitiikan ja alkoholilainsää-

dännön tavoitteita ja keinoja sekä niiden välistä suhdetta. Arviomuistio lähetetään laa-

jalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee 

luonnoksen hallituksen esitykseksi uudeksi alkoholilaiksi. Tämä luonnos lähetetään 

vuorostaan laajalle lausuntokierrokselle. 

 

Kaksivaiheisen kuulemisen tarkoituksena on nostaa keskusteluun ensin alkoholipoli-

tiikan yleisiä tavoitteita ja periaatteita. Tärkein poliittinen valinta liittyy siihen, halu-

taanko alkoholin aiheuttamia haittoja todella vähentää ja siihen tavoitteeseen uskotta-

vasti sitoutua.   

 

Perusteellisen yhteiskunnallisen keskustelun jälkeen voidaan paremmin huolehtia sii-

tä, että alkoholijuomia ja niiden tuotantoa, myyntiä ja käyttöä koskeva sääntely vastaa 

sovittuja yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja on yhdenmukainen perustuslain ja unioni-

oikeuden vaatimusten kanssa. Uudistuksen valmistelun tavoitteena on myös varmis-

taa, että lainsäädännön vaikutuksia voidaan arvioida mahdollisimman tarkasti sekä 

ennen lain säätämistä että sen jälkeen. 

 

Alkoholilain uudistukseen liittyy hallitusohjelmassa sovittu raittiustyölain uudistus. 

Tällä uudistuksella pyritään tehostamaan paikallisella tasolla tehtävää päihdehaittojen 

ehkäisyä, johon liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut ja muut kunnan toiminnot sekä 

yhteistyö järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien kanssa. Valmistelua varten perustetun 

työryhmän määräaika päättyy 31.12.2013.  

 

Alkoholilain ja raittiustyölain uudistukset voitaisiin siten todennäköisesti antaa edus-

kunnan käsiteltäväksi keväällä 2014. 
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2 Nykytila  
 

2.1 Alkoholilainsäädännön historia 
 

Alkoholilainsäädännöllä tarkoitetaan tässä muistiossa säädöksiä, joiden pääasiallisena 

tarkoituksena on alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yhteiskunnal-

listen haittojen vähentäminen.  

 

Suomen alkoholilainsäädännön historia voidaan jakaa neljään kauteen: 

 

1) Kieltolain aika 1919–1932 

 

Yli kaksi tilavuusprosenttia sisältävien alkoholipitoisten aineiden valmistus, maahan-

tuonti, myynti, kuljetus, säilytys ja varastointi kiellettiin muihin kuin lääkinnällisiin, 

teknillisiin ja tieteellisiin tarpeisiin alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahan-

tuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta annetulla asetuksella 

(29/1917), joka tuli voimaan vuonna 1919. Asetus korvattiin pian kieltolailla 

(158/1922). 

 

Kieltolain vaikutuksia alkoholin kulutukseen ja haittoihin on vaikea arvioida kahdesta 

syystä: Alkoholijuomien kulutus oli jo ennen kieltolakia vähäistä raittiusliikkeen vai-

kutuksen ja ensimmäisen maailmansodan sotatilalakien rajoitusten johdosta. Lisäksi 

laittomaksi säädetyn toiminnan kokonaismäärää on yleisestikin vaikea arvioida.  

 

Yleisesti tiedetään, että alkoholin salakuljetus ja muukin rikollisuus oli etenkin kielto-

lain lopussa mittavaa. Toisaalta alkoholin kokonaiskulutuksen arvioitiin kieltolainkin 

aikana säilyneen pienenä esimerkiksi verrattuna Ruotsiin.   

 

2) Väkijuomalain aika 1932–1968 

Kieltolaki kumottiin vuonna 1932, jolloin alkoholijuomien valmistuksen, tuonnin, 

viennin, tukkumyynnin ja vähittäismyynnin täydellinen yksinoikeus säädettiin väki-

juomista annetulla lailla (45/1932) valtion omistamalle väkijuomaliikkeelle. Yksityiset 

ravintolat saivat anniskella alkoholijuomia, mutta vain lupahallinnosta ja valvonnasta 

vastanneen Oy Alkoholiliike Ab:n täydellisessä kontrollissa. Alkoholijuomien osto-

ikärajat olivat vähittäismyynnissä 21 vuotta ja anniskelussa 18 vuotta. 

  

Huomattavaa oli, että kieltolaki pysyi käytännössä voimassa maaseudulla eli alkoholi-

juomien myynti ja anniskelu oli sallittua vain kaupungeissa ja kauppaloissa.  

 

3) Alkoholilain ja keskiolutlain aika 1969–1994 

 

Vuonna 1969 alkoholipolitiikassa toteutettiin kolme suurta uudistusta: Uuden alkoho-

lilain (459/1968) mukaan Alkoja ja anniskeluravintoloita sai perustaa myös maaseu-

dulle. Mietojen alkoholijuomien vähittäismyynnin ikäraja laskettiin 18 vuoteen ja vä-

kevien juomien ikäraja 20 vuoteen. Keskiolutlailla (462/1968) sallittiin enintään 4,7 ti-



   7(40) 

 

 
 

 

 

lavuusprosenttia alkoholia sisältävän oluen myynti ja anniskelu kaupoissa, baareissa ja 

kahviloissa.  

 

4) Nykyisen alkoholilain aika 1995– 

Alkoholilain kokonaisuudistus tehtiin nopealla aikataululla Suomen EU-jäsenyyden 

alkuun. Nykyisen alkoholilain (1143/1994) keskeisillä uudistuksilla lisättiin jälleen 

alkoholin saatavuutta. 

Alkoholijuomien valmistus ja kauppa vapautettiin kilpailulle siten, että vain väkevien 

alkoholijuomien, viinien ja vahvojen oluiden vähittäismyyntimonopoli säilytettiin al-

koholiyhtiöllä. Myös lupahallinto ja valvonta siirrettiin Alkolta valtionhallintoon. 

 

Käytännössä suurin muutos koski kauppojen vähittäismyyntiä, jossa keskioluen lisäksi 

myyntiin tulivat enintään 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät käymisteitse val-

mistetut siiderit ja long drink -juomat. Myynti päätettiin sallia kauppojen lisäksi myös 

kioskeissa ja huoltamoilla. Tämän jälkeen vähittäismyynnin myyntiajat alkoivat vähi-

tellen pidentyä kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen myötä.  

 

Lisäksi aloitettiin alkoholin matkustajatuonnin vapauttaminen. Mietojen alkoholijuo-

mien mainonta päätettiin myös sallia tietyin rajoituksin. Alkoholijuomien nauttimis-

kielto julkisilla paikoilla kumottiin ja tätä sääntelyä uudistettiin myöhemmin järjestys-

laissa (612/2003).  

 

Vuonna 2004 alkoholiveroa päätettiin alentaa keskimäärin kolmanneksella samalla, 

kun alkoholijuomien matkustajatuonti toisista EU-maista vapautettiin ja Viro liittyi 

EU:n jäseneksi.  

 

2.2 Alkoholilain perusrakenne 

Voimassa olevassa alkoholilaissa säädetään enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia 

etyylialkoholia sisältävien alkoholipitoisten aineiden – pääasiassa alkoholijuomien – 

valmistuksesta, tuonnista, viennistä, myynnistä ja mainonnasta.  

Alkoholijuomiin liittyvä elinkeinotoiminta on lähes poikkeuksetta luvanvaraista. Lais-

sa säädetyillä luvan myöntämisen edellytyksillä pyritään varmistamaan laillisen toi-

minnan puitteet ja henkilökunnan osaaminen. Erityisesti alkoholijuomien vähittäis-

myyntiin, anniskeluun ja mainontaan on säädetty laissa rajoituksia, joiden tarkoituk-

sena on lastensuojelu ja yleisen järjestyksen turvaaminen. Esimerkiksi alkoholijuomi-

en vähittäismyyntiin, anniskeluun, välittämiseen ja hallussapitoon on laissa säädetty 

ikärajat. Vastaavasti alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu on laissa kielletty 

selvästi päihtyneelle.   

Lupa- ja valvontaviranomaisina toimivat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

rasto (Valvira) ja aluehallintovirastot.  
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Paikoin melko yleisluontoisia säännöksiä on täydennetty useilla valtioneuvoston ja so-

siaali- ja terveysministeriön asetuksilla: 

Asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 1344/1994 

Asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 1345/1994 

Asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä 

kulkevissa liikennevälineissä 1346/1994 

Asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle 

680/1996 

Asetus alkoholiyhtiön toiminnasta 243/2000 

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta 1208/2002 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmistusluvan, 

maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä ja 

hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta 274/1997 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuus-

prosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoimin-

nasta 136/1995 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muus-

ta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta 

841/1995 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuus-

prosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoimin-

nasta 852/1995 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa 

käytettävistä denaturoimisaineista 892/1995* 
4
 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vahvasti denaturoidun etanolin valmistamisessa 

käytettävistä denaturoimisaineista 893/1995* 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien ja väkiviinan opetus- tai tutki-

mustarkoituksessa tapahtuvasta valmistuksesta 1588/1995 

                                                 

 
4
 *-merkillä merkityt sosiaali- ja terveysministeriön asetukset on vuonna 1995 säädetty valtioneuvoston asetuksessa 

olevan asetuksenantovaltuuden nojalla. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmistusluvan, 

maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä ja 

hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta 274/1997 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoi-

tajan ja tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä 1371/2002 
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3 Nykytilan arviointi 

3.1 Alkoholilainsäädännön tavoitteiden toteutuminen 

Vuosien 1932, 1969 ja 1995 alkoholilakien yleisenä tavoitteena on eri tavoin kirjattu-

jen tavoitepykälien mukaan ollut alkoholin kulutuksen ja alkoholin aiheuttamien hait-

tojen vähentäminen. Sama tavoite on ilmaistu nykyisin myös alkoholipolitiikan linja-

uksista vuonna 2003 annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä, jonka mukaan 

alkoholiin liittyvien julkisen vallan toimenpiteiden tavoitteena on ensisijaisesti alko-

holin aiheuttamien haittojen ehkäisy ja vähentäminen.
5
 Nykytilan arvioinnin kohteena 

on, miten tämä tavoite on toteutunut.  

 

Kokonaiskulutuksen ja juomatapojen kehitys 

Alkoholin kokonaiskulutus pysyi väkijuomalain aikana 1932–1968 hyvin alhaisena 

(alle kolme litraa 100 % alkoholia asukasta kohti). Vastaavasti alkoholin aiheuttamat 

haitat olivat nykymittapuulla arvioituna hyvin alhaisella tasolla. 1960-luvulla alkoho-

linkäyttö ei vielä ollut eri väestöryhmien yhteinen vapaa-ajan käyttötapa. 

Vuodesta 1969 alkaen eli uuden alkoholilain ja keskiolutlain uudistusten jälkeen alko-

holin kokonaiskulutus lähti kasvamaan alle kolmesta litrasta 100 % alkoholia asukasta 

kohti ja se kasvoi 1990-luvun alkuun mennessä yli kahdeksaan litraan. Alkoholin ai-

heuttamat haitat kasvoivat vastaavasti ja esimerkiksi alkoholiin liittyvä kuolleisuus li-

sääntyi vielä nopeammin kuin alkoholin kulutus kasvoi. 

 

Nykyisen alkoholilain aikana kulutus on noussut 8,0 litrasta vuonna 1994 aina vuonna 

2005 saavutetulle ennätystasolle eli 10,5 litraan 100 % alkoholia asukasta kohti. Ennä-

tystaso saavutettiin vuonna 2004 toteutetun mittavan alkoholiveronalennuksen jäl-

keen. Vuosina 2008–2012 toteutettujen alkoholiveron korotusten seurauksena koko-

naiskulutus on laskenut 9,7 litran tasolle vuonna 2012.
6
 Toisaalta esimerkiksi vähit-

täiskulutuksen reaalihinnat olivat vuonna 2012 edelleen 7,5 prosenttia alemmalla ta-

solla kuin vuonna 2003.
7
 

 

Kaikkiaan miesten alkoholinkulutus on lisääntynyt yli kaksinkertaiseksi ja naisten ku-

lutus kuusinkertaiseksi reilun sukupolven aikana. Miehet kuluttavat tästä huolimatta 

vielä noin kaksi kolmannesta kaikesta alkoholista.  

 

                                                 

 
5
 http://pre20090115.stm.fi/is1208414751740/passthru.pdf 

 
6
 Alkoholijuomien kulutustilastot vuodelta 2012 julkaistiin toukokuussa 2013: 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet_ja_riippuvuudet/alkoholi/alkoholijuomien_kulutus 

 
7
 Alkoholijuomien hintatilastot vuodelta 2012 julkaistiin kesäkuussa 2013: 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien_hintakehitys 

 

http://pre20090115.stm.fi/is1208414751740/passthru.pdf
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet_ja_riippuvuudet/alkoholi/alkoholijuomien_kulutus
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien_hintakehitys
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Tämä kehitys on kansainvälisesti poikkeuksellista, sillä Suomi kuuluu niihin harvoihin 

Euroopan maihin, joissa alkoholinkulutus on kasvanut lähes keskeytyksettä viimeisten 

50 vuoden aikana.  

 

Kokonaiskulutuksen ja juomatapojen muutoksiin vaikuttavat tekijät voidaan tarkem-

min jakaa kolmeen osaan:  

 

Ensiksi, alkoholijuomien kuluttajien määrä on lisääntynyt eli raittiiden määrä on vä-

hentynyt. Merkittävintä on naisten raittiuden väheneminen, mutta aiempaa suurempi 

osa myös alaikäisistä ja vanhusväestöstä kuuluu nykyisin alkoholinkäyttäjien piiriin.  

 

Toiseksi, alkoholin kuluttajat ovat alkaneet juoda entistä useammin. Noin puolet suo-

malaisista käyttää nykyisin alkoholia vähintään kerran viikossa, mutta juomistilanteet 

eivät yleisesti liity ruokailuun.  

Kolmanneksi, alkoholin kuluttajat juovat nykyisin aiempaa suurempia määriä kullakin 

juomakerralla.  

Suomessa alkoholijuomia kulutetaan siis etupäässä vapaa-aikana seurustelun ja haus-

kanpidon merkeissä sekä humaltumistarkoituksessa. Humalajuominen on Suomessa 

kansainvälisesti ottaen yleistä. Naisten humalajuominen (yli kahdeksan annosta ker-

ralla) on lisääntynyt reilun sukupolven aikana 13-kertaiseksi ja miesten humalajuomi-

nen kaksinkertaiseksi. 

Alaikäisten alkoholin käyttö ja humalajuominen lisääntyivät uuden alkoholilain sää-

tämisen jälkeen 1990-luvun lopulla, mutta ne ovat tutkimusten mukaan vähentyneet 

2000-luvulla siten, että nykytilanne on osin jopa parempi kuin 1990-luvun alussa.  

Vaikka suomalaisten nuorten humalajuominen on vähentynyt, se on edelleen yleisem-

pää kuin Euroopassa keskimäärin. Esimerkiksi 16-vuotiaista nuorista, joille alkoholi-

juomia ei saa myydä tai välittää, noin 50 % käyttää nykyään alkoholia vähintään ker-

ran kuukaudessa ja 35 % juo vähintään kuusi alkoholiannosta kerralla vähintään ker-

ran kuukaudessa.
8
 

Myös 18-vuotiaiden ikäryhmässä humalajuominen lisääntyi merkittävästi 1990-luvun 

lopulla. 18-vuotiaiden humalajuomisen yleisyys nousi vuonna 2009 Nuorten terveys-

tapatutkimuksessa koko 30-vuotisen tutkimusjakson korkeimmalle tasolle ja erityisesti 

nuorten naisten humalajuominen lisääntyi. Noin kolme vuotta sitten alkoi positiivinen 

kehitys, jonka myötä myös 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien humalajuominen on alen-

                                                 

 
8
 Kirsimarja Raitasalo, Petri Huhtanen, Mari Miekkala, Salme Ahlström: Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–

2011 – Espad-tutkimuksen tulokset; THL raportti 59/2012: http://www.julkari.fi/handle/10024/90828 
 

http://www.julkari.fi/handle/10024/90828
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tunut. Kun ennätystasolla noin 40 % ikäryhmästä ilmoitti juovansa itsensä ”tosihuma-

laan” vähintään kerran kuukaudessa, nykyisin luku on vajaat 30 %.
9
 

 

Alkoholihaittojen kehitys  

 

Alkoholinkäytön seuraukset voivat olla kertakäyttöön liittyviä akuutteja haittoja tai 

alkoholin jatkuvaan käyttöön liittyviä kroonisia haittoja. Haitat voivat olla terveydelli-

siä tai sosiaalisia ja ne voivat koskea käyttäjiä itseään, heidän perheenjäseniään sekä 

sivullisia henkilöitä.  

 

Vielä 1960-luvulle saakka alkoholihaitat olivat Suomessa lähinnä järjestysongelmia. 

Edelleen yli puolet henki- ja väkivaltarikollisuudesta ja merkittävä osa koti- ja vapaa-

ajan tapaturmista liittyy alkoholinkäyttöön – tarkemmin sanottuna humalajuomiseen.  

 

Viime vuosikymmeninä kulutuksen kasvu on lisännyt erityisesti kroonisia terveyshait-

toja. Alkoholiperäiset sairaudet ovat kuolemansyytilastoissa nousseet työikäisten suo-

malaisten miesten ja naisten yleisimmäksi kuolinsyyksi. Näihin sairauksiin lasketaan 

alkoholiriippuvuus, alkoholimyrkytys, alkoholipsykoosit, alkoholimaksasairaudet ja 

haimatulehdus. Esimerkiksi vuonna 1969 näihin syihin kuolleita oli 400, vuonna 1988 

ylitettiin 1 000 alkoholikuoleman ja vuonna 2005 jo 2 000 alkoholikuoleman rajat. 

Vuonna 2011 luku oli noin 1 900. Kaikkiaan alkoholi liitetään noin 60 erilaiseen sai-

rauteen ja käytännössä se voi vahingoittaa kaikkia ihmisen elimiä, joiden kanssa se on 

tekemisissä. Alkoholijuomat on esimerkiksi vastikään nostettu WHO:n syöväntutki-

muslaitoksen luokituksessa syöpää aiheuttavien aineiden I luokkaan.  

 

Aivan viime vuosina alkoholipoliittiseen keskusteluun on nostettu erityisesti alkoholin 

aiheuttamia haittoja läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle.
10

 Kun lasketaan yh-

teen perheväkivalta, yleiset järjestyshäiriöt, muu alkoholiin liittyvä rikollisuus, ratti-

juoppojen aiheuttamat liikenneonnettomuudet sekä alkoholiongelmat työpaikoilla, al-

koholi aiheuttaa erilaisia haittoja sivullisille huomattavasti enemmän kuin tupakointi. 

Juomatapatutkimuksen mukaan yli 200 000 suomalaisnaista ja noin 80 000 miestä oli 

viimeksi kuluneen vuoden aikana elämässään kokenut vakavaa haittaa omaisen tai lä-

heisen alkoholinkäytöstä.
11

  

 

                                                 

 
9
 Jaana M Kinnunen, Pirjo Lindfors, Lasse Pere, Hanna Ollila, Hanna Samposalo, Arja Rimpelä: Nuorten terveystapa-

tutkimus 2013. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 

muistiota 2013:16: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1859221 

 
10

 Katariina Warpenius, Marja Holmila, Christoffer Tigerstedt (toim.): Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmi-

sille ja yhteiskunnalle, THL, 2013 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104454/THL_TEE2013_014_verkko.pdf?sequence=1 

 
11

  Pia Mäkelä, Heli Mustonen, Christoffer Tigerstedt (toim.): Suomi juo. Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutok-

set 1968–2008. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Teema 8/2010.   

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/371e1e08-9bc1-47ea-81aa-68b04f27088c 

 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1859221
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104454/THL_TEE2013_014_verkko.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/handle/10024/80301
https://www.julkari.fi/handle/10024/80301
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/371e1e08-9bc1-47ea-81aa-68b04f27088c
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Kokonaan oman ryhmänsä muodostavat alkoholin aiheuttamat haitat lapsille ja lasten 

turvalliselle kasvulle ja kehitykselle. Ennen aikuisikää aloitettu alkoholinkäyttö vai-

kuttaa haitallisesti älylliseen, tiedolliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Alkoholiriippu-

vuus ja siihen liittyvät ongelmat aikuisiällä ovat sitä todennäköisempiä, mitä nuorem-

pana alkoholinkäyttö aloitetaan. Lasten omaan alkoholinkäyttöön vaikuttaa vanhem-

pien ja koko yhteiskunnan suhtautuminen alkoholiin. Vielä merkittävämpää kuitenkin 

on, että aikuisten – ja erityisesti vanhempien – alkoholinkäyttö voi vaikuttaa koko lap-

suuteen riitojen, perheväkivallan ja perheen sosiaalisten ongelmien kautta. Äärimmäi-

siä alkoholin aiheuttamia ongelmia lapsille ovat alkoholin aiheuttamat sikiövauriot.  

 

Käytännössä kaikki eri tavoin luokitellut alkoholihaitat ovat reilun sukupolven aikana 

lisääntyneet. Voidaan sanoa, että alkoholi on tällä hetkellä vakavin yksittäinen tervey-

den ja hyvinvoinnin uhkatekijä Suomessa. Suomi ei ole tässä suhteessa poikkeus, sillä 

maailmanlaajuisestikin alkoholinkäytön terveyshaitat ylittävät esimerkiksi tupakoin-

nin ja liikalihavuuden aiheuttamat haitat.  

 

 
 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että alkoholin kulutuksen kaksinkertaistuminen on joh-

tanut siihen, että erilaiset alkoholihaitat ovat vähintään kaksinkertaistuneet. Esimer-

kiksi alkoholikuolleisuus ja väkivaltarikokset ovat lähes nelinkertaistuneet 1960-luvun 

loppuun verrattuna.
12

 Alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntyminen on aina lähes vä-

                                                 

 
12

 Alkoholin yhteys väkivaltarikoksiin perustuu tässä siihen, että noin 70 prosenttia pahoinpitelyrikoksiin syyllisiksi 

epäillyistä on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Poliisi tilastoi runsaat 40 000 pahoinpitelyrikosta vuonna 2011. Ti-

lastoitujen pahoinpitelyjen määrä kasvoi runsaan viidenneksen edellisestä vuodesta. Tämän nousun taustalla on perhe- 

ja parisuhdeväkivaltaan liittyvien lievien pahoinpitelyjen muuttuminen virallisen syytteen alaisiksi ja poliisin uudet oh-

jeistukset, joiden ansiosta lievempien rikosten ilmituloaste on kohonnut. Törkeiden pahoinpitelyjen määrä on viime 

vuosina pääosin vähentynyt, mutta kasvoi kolme prosenttia vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. 
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littömästi johtanut nopeaan haittojen lisääntymiseen ja vastaavasti kokonaiskulutuksen 

vähentyminen on näkynyt nopeastikin haittojen vähenemisenä.  

 

Alkoholihaittojen jakautuminen yhteiskunnassa 

 

Suomessa noin 8 % miehistä ja 5 % naisista voidaan laskea alkoholin suurkuluttajik-

si.
13

 Suurkuluttajia on näin laskettuna yhteensä noin 250 000 ja heidän roolinsa on 

luonnollisesti merkittävä erilaisissa alkoholiin liittyvissä vakavissa haitoissa kuten esi-

merkiksi alkoholiehtoisessa maksakirroosissa.  

 

Yksinkertaistettu väite, jonka mukaan alkoholin suurkuluttajat aiheuttavat valtaosan 

alkoholihaitoista, ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa. Uusimpien tutkimusten mu-

kaan suurkuluttajiksi tiettynä ajankohtana määritelty ihmisryhmä aiheuttaa vähemmän 

kuin puolet tämän jälkeen seuraavista alkoholiehtoisten ensiapu- ja sairaalahoitojen, 

alkoholiehtoisten kuolemien tai erilaisten humalajuomiseen liittyvien haittojen kuten 

väkivallan, tapaturmien ja rattijuopumusten määristä. Suurimmat ryhmät alkoholihait-

tojen syntymisen kannalta ovat ensinnä sellaiset alkoholin riskikäyttäjät, jotka juovat 

itsensä humalaan vähintäänkin silloin tällöin, ja toisaalta sellaiset kohtuu- ja riskikäyt-

täjät, jotka lisäävät seurannan aikana vähitellen juomistaan suurkuluttajiksi asti. 

Alkoholin suurkuluttajat ja sellaiset alkoholin käyttäjät, jotka ovat ajoittain tai usein 

humalassa, synnyttävät yhdessä siis lähes kaikki alkoholihaitat yhteiskunnassa. Tämä 

joukko on yli puolet suomalaisista. Selvä vähemmistö suomalaisista on raittiita tai sel-

laisia kohtuukäyttäjiä, jotka eivät aiheuta itselleen tai toisille ihmisille edes humala-

haittojen riskejä.  

Väestötasolla voidaan sanoa, että alkoholinkulutuksen ollessa vielä 1960-luvulla hy-

vin alhainen pääosa haitoista syntyi pienehkölle joukolle alkoholin ongelmakäyttäjiä. 

Kun alkoholin kulutus on yleistynyt yhteiskunnassa yhä uusiin ihmisryhmiin, erilaisia 

alkoholihaittoja ilmenee jo sadoilla tuhansilla suomalaisilla.  

Alkoholinkäytön arkipäiväistyessä alkoholi on noussut myös tekijäksi, joka vaikuttaa 

eri väestöryhmien terveyden eriarvoisuuteen. Sosioekonomiset sekä miesten ja naisten 

väliset kuolleisuuserot ovat Suomessa huomattavan suuria. Alkoholi ja tupakka vas-

taavat yhdessä noin puolesta näistä terveyseroista.  

 

Alkoholinkäytön aiheuttamat kustannukset  
 

Yhä enemmän on nostettu esiin myös alkoholin aiheuttamia kustannuksia yhteiskun-

nalle ja työelämälle. Kansainvälisesti on arvioitu, että alkoholin aiheuttamat haittakus-

tannukset ovat Euroopan alueella noin 1,3 % bruttokansantuotteesta.  

                                                 

 
13

 Suurkulutuksena pidetään juomatapatutkimuksessa miehillä noin 24 ja naisilla noin 12 annosta alkoholia viikossa. 

Humalajuomisena on tässä pidetty vähintään kahdeksaa annosta alkoholia miehillä ja viittä annosta naisilla kerralla. 
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Suomessa alkoholin käyttö aiheuttaa julkiselle sektorille noin miljardin euron välittö-

mät haittakustannukset. Sosiaalihuollon piiriin kuuluvat haittakustannukset muodosti-

vat noin puolet julkisen sektorin alkoholihaittakustannuksista, yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpito kattoi lähes 40 prosenttia ja terveydenhuolto noin 10 prosent-

tia.  

 

Esimerkiksi vuosina 2006–2010 keskimäärin lähes 12 000 suomalaista sai vuosittain 

Kelan työkyvyttömyyseläkettä, jonka perusteluissa esiintyi alkoholisairaus. Vastaava 

luku vuosina 1996–2000 oli noin 8 700 eli vuosittainen lisäys on ollut yli 3 000 työ-

kyvyttömyyseläkettä. Alkoholiperäisten työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset oli-

vat vuonna 2011 yhteensä noin 135 miljoonaa euroa.  

 

Välittömien kustannusten lisäksi alkoholinkäytöstä aiheutuu työelämässä tuotannon-

menetyksiä, joiden suuruudeksi arvioidaan vuosittain noin 500–600 miljoonaa euroa. 

Olennaista on, että useimmat kustannukset eivät synny vain alkoholistien ja suurkulut-

tajien juomisesta, vaan myös sellaisten suomalaisten juomisesta, jotka ovat silloin täl-

löin humalassa.   

 

Miksi alkoholilainsäädännön päätavoitetta ei ole saavutettu? 

Kun kahden edellisen alkoholilain kokonaisuudistuksen seurauksena alkoholin kulutus 

ja lähes kaikki alkoholihaitat ovat moninkertaistuneet, voidaan sanoa, että lakien ta-

voitteiden saavuttamisessa eli alkoholin aiheuttamien haittojen vähentämisessä on 

epäonnistuttu.  

Tähän on ollut useita syitä, joista osa on ollut ”luonnollisia”. Alkoholijuomat ovat lail-

lisia kulutushyödykkeitä eikä kaikkiin alkoholijuomien kulutukseen ja haittoihin vai-

kuttaviin yleisiin yhteiskunnallisiin tekijöihin juuri voida lainsäädännöllä edes vaikut-

taa. Alkoholijuomien kulutus ja alkoholihaitat olivat 1960-luvulla ainakin eurooppa-

laisittain poikkeuksellisen vähäisiä. Esimerkiksi yleistä elintason nousua, sukupuolten 

tasa-arvon yleistä kehitystä, vapaa-ajan lisääntymistä ja kaupungistumista voidaan pi-

tää positiivisina tai ainakin luonnollisina ilmiöinä, mutta nämä muutokset ovat osal-

taan lisänneet kansalaisten mahdollisuuksia myös alkoholijuomien kulutukseen.  

Alkoholijuomien saatavuutta on myös vapautettu tietoisilla poliittisilla päätöksillä. 

Esimerkiksi heti kieltolain jälkeen säädettyjä erittäin tiukkoja kansalaisten arkielä-

mään vaikuttaneita rajoituksia ei enää 1960-luvulla pidetty hyväksyttävinä. Alkoholi-

juomien saatavuutta ei esimerkiksi enää voida eikä halutakaan rajoittaa sen mukaan, 

asuuko ihminen kaupungissa tai maaseudulla. Lisäksi Suomen jäsenyys Euroopan 

unionissa edellytti nimenomaisesti esimerkiksi silloisen monopolijärjestelmän purka-

mista eli alkoholimarkkinoiden vapauttamista. Vaikka alkoholin kulutuksen lisäänty-

mistä ei ole tietoisesti tavoiteltu, se on ollut esimerkiksi aluepoliittisen tasa-arvon li-

säämisen ja EU-jäsenyyden tiedossa oleva seuraus. 
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Toisaalta merkittävään osaan alkoholin saatavuuden vapauttamiseen liittyvistä päätök-

sistä on liittynyt alkoholihaittojen vähentämistavoitteiden kannalta katsottuna puut-

teellisia vaikutusten arviointeja.  

Suomi oli vielä vuonna 1960-luvulla viinamaa, jossa puolet kulutetusta alkoholista 

nautittiin väkevinä alkoholijuomina. Väkevien alkoholijuomien osuutta kulutuksesta 

ryhdyttiin vähentämään suosimalla mietoja alkoholijuomia. Keskioluen myynti vapau-

tettiin kauppoihin ja kahviloihin, koska tavoitteena oli ohjata kulutusta väkevistä mie-

toihin ja vähentää suomalaista humalajuomista. Uudistus onnistui siinä suhteessa, että 

nyt yli puolet kulutetusta alkoholista on päivittäistavarakaupoissa myytävää olutta, 

siideriä ja long drink-juomia. Muutoin uudistuksen vaikutusten ennakollinen arviointi 

epäonnistui eli mietojen alkoholijuomien suosimisen seurauksena on ollut kokonais-

kulutuksen kasvu, humalajuomisen lisääntyminen ja entistäkin vakavammat alkoholi-

haitat.  

Vaikka alkoholijuomien saatavuuteen liittyy olennaisesti niiden myyntiaikoja koskeva 

sääntely, on sekä anniskelu- että varsinkin vähittäismyyntiaikoja 1990-luvulta lähtien 

lisätty merkittävästi ilman, että päätösten vaikutuksia alkoholihaittoihin olisi arvioitu 

millään tavalla.  

1980-luvun lopulla Suomessa oli 35 ravintolaa, joilla oli poikkeuslupa anniskella al-

koholijuomia kello kahden jälkeen aamuyöllä. Muutamassa vuodessa jatkoaikalupien 

määrä nostettiin yli tuhannen ja tällä hetkellä noin 1 100 ravintolalla on anniskelun 

jatkoaikalupa kello 02.30:een tai 03.30:een. Seurauksena on, että alkoholin nauttimi-

nen aamuyön tunneilla on tyypillisesti humalajuomista ja se on yleistynyt viime vuo-

sikymmeninä voimakkaasti. Poliisin rekisteritietojen perusteella väkivaltarikollisuus 

kaupunkien keskustojen yleisillä paikoilla on nyt huipussaan juuri jatkoaikaluvan saa-

neiden anniskeluravintoloiden sulkemisaikaan. 

Koska kauppojen sunnuntaiaukiolo on sallittu laajasti vasta viime vuosina, on myös 

nykyisen laajuinen alkoholijuomien vähittäismyynti sunnuntaisin melko tuore ilmiö. 

Alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu onkin nykyisen alkoholilain aikana syntynyt sii-

tä, että kauppojen myymän alkoholin määrä on lähes kaksinkertaistunut. Kun Alkon 

myyntiajat ovat pysyneet suunnilleen samoina viime vuosikymmenet, Alkon myynti 

on pysynyt suunnilleen samana ja jopa laskenut 1990-luvun alusta.  

Toisin kuin yleisesti väitetään, alkoholipolitiikan epäonnistumisen syynä eivät siis ole 

”kiellot ja rajoitukset”, joiden tilalle usein tarjotaan lisää valistusta ja alkoholiongel-

maisten hoitoa. Alkoholijuomien hintataso on edelleen ostovoimaan nähden halvempi 

kuin 2000-luvun alussa ja erilaisia alkoholijuomia on kuluttajille tarjolla laajemmin ja 

helpommin kuin koskaan aiemmin. Voidaan väittää, että alkoholin kulutus ja siitä ai-

heutuneet haitat olisivat joka tapauksessa lisääntyneet verrattuna 1960-luvun tai jopa 

1990-luvun tilanteeseen. Olennainen, vaikkakaan ei ainoa, tekijä tässä kehityksessä on 

kuitenkin ollut alkoholin saatavuuden jatkuva lisääntyminen.  

 

Alkoholilainsäädännön ja alkoholipolitiikan vaikutuksia alkoholihaittoihin voidaan 

kuvata vielä kahdella havainnolla: Jos suuria alkoholipoliittisia päätöksiä ei ole tehty, 

väestön juomatavoilla sekä alkoholin kulutus- ja haittatilastoilla on taipumus pikem-
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minkin pysyä ennallaan kuin muuttua ”itsestään”. Toisaalta suuret muutokset alkoho-

lin hinnassa tai saatavuudessa ovat väistämättä johtaneet suuriin muutoksiin kulutuk-

sessa, juomatavoissa ja alkoholihaitoissa. Tästä ovat esimerkkeinä vuoden 1969 alko-

holi- ja keskiolutlain vaikutukset sekä vuoden 2004 alkoholiveronalennukset seurauk-

set.  

 

3.2 Alkoholilainsäädännön säädöstekninen arviointi 

Alkoholilainsäädäntö koostuu alkoholilaista ja sen nojalla annetuista valtioneuvoston 

ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksista. Asetuksissa on säädetty esimerkiksi elin-

keinoluvan myöntämisen edellytyksistä.  

Vuoden 2000 perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan ”lailla on … säädettävä yksilön 

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan 

muuten kuuluvat lain alaan”. Perustuslaki edellyttää siten uudelta alkoholilainsäädän-

nöltä nykyistä yksityiskohtaisempaa sääntelyä eli asetustasolla säädettyjä velvolli-

suuksia tulee uudistuksessa siirtää lakitasolle. 

 

3.3 Alkoholilain päälinjausten toimivuuden arviointi 
 

Alkoholilaki perustuu edelleen Ruotsin ja Norjan alkoholilain tapaan alkoholijuomien 

vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmään. Hallitusohjelman mukaan nykyinen vähit-

täismyyntimonopoli säilytetään alkoholilain mukaisena. Tämä linjaus saa tukea tutki-

musnäytöstä, sillä monopolijärjestelmää pidetään tehokkaana keinona rajoittaa alko-

holin saatavuutta ja vähentää alkoholihaittoja.  

 

Muutakin alkoholijuomiin liittyvää elinkeinotoimintaa on kyetty valvomaan tehok-

kaasti lupahallinnon keinoin. Alkoholihallinto on perinteisesti painottunut elinkeinon-

harjoittajien ennakkovalvontaan. Alkoholijuomiin liittyvän elinkeinon harjoittaminen, 

toiminnan eri muodot ja toiminnassa tapahtuvat pienetkin muutokset ovat edellyttä-

neet lupaa.  

 

Lupahakemusten käsittely kuluttaa kuitenkin viranomaisten voimavaroja ja lupien ha-

keminen työllistää myös elinkeinonharjoittajia. Lupajärjestelmä tukee toisaalta myös 

jälkivalvontaa, joka tarvitsee tietoja valvottavista ja mahdollisista epäkohdista.  

 

Lupamenettelyjen ja hallinnollisen taakan vähentäminen yritystoiminnalta on valtion-

hallinnon kehittämisen yksi tavoite. Alkoholilain säännökset ovat paikoin hyvin yksi-

tyiskohtaisia ja lupamenettelyt kaavamaisia. Lainsäädäntö on edelleen perustunut 

vanhalle tausta-ajatukselle, jonka mukaan Alkon yksityiskohtaista ohjeistusta tarvittiin 

erityisesti ravintolaelinkeinon valvomiseksi. Esimerkiksi alkoholijuomista ja väkivii-

nasta annetun asetuksen 24 §:ssä on säädetty hyvin yksityiskohtaisesti siitä, minkä ko-

koisia juoma-annoksia asiakkaalle saa kerrallaan myydä. Sen sijaan alkoholilaissa ei 

ole säädetty elinkeinonharjoittajien yleisestä omavalvonnasta, joka perustuisi luvan-

haltijoiden omaehtoisiin toimintamalleihin ja vastuuseen.  
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Alkoholilainsäädännön valvonnassa on tullut esiin useita säännösten tarkennus- ja täs-

mennystarpeita, jotka vaikuttavat valvonnan toimivuuteen, yritystoiminnan toiminta-

edellytyksiin ja oikeusturvaan. Esimerkiksi ravintoloiden vastaavien hoitajien hyväk-

symiseen liittyvät menettelyt edellyttävät uudistusta, sillä yksittäisten työntekijöiden 

ammattipätevyyttä arvioidaan vain luvanhakijan eli työnantajan tekemän hakemuksen 

käsittelyn yhteydessä. Säännösten uudistamistarpeita käsitellään jäljempänä tarkem-

min luvussa 6.  

Alkoholilain lupa- ja valvontaviranomaisina toimivat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot. Poliisin tehtävänä on valvoa yleistä 

järjestystä vähittäismyynti- ja anniskelupaikoissa. Kunnan viranomaisilla ei ole varsi-

naisia lupa- tai valvontatehtäviä, vaikka esimerkiksi tupakkatuotteiden vähittäismyyn-

tiluvat myöntää kunta.  

Alkoholilain lupa- ja valvontatehtävät voisivat kuulua joko valtion tai kunnan viran-

omaisille. Valtionhallinnon etuna on ollut, että se kykenee huolehtimaan alan toimi-

joiden valtakunnallisesta ja yrityskohtaisesta yhdenvertaisuudesta. Kuntatason päätök-

senteon hyötynä puolestaan olisi paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden huomioon ot-

taminen. Molemmat tarpeet voitaisiin täyttää tyydyttävästi, jos valtion viranomaisen 

tulisi lain mukaan nykyistä laajemmin ottaa huomioon paikalliset näkökohdat sekä lu-

pa- että valvonta-asioissa. 
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4 Alkoholilain kokonaisuudistuksen keskeiset tavoitteet 
 

Lakeja säädetään ja muutetaan, jotta saataisiin aikaan tavoiteltuja vaikutuksia. Lain-

säädännön tavoitteenasettelun merkitys on viime vuosina korostunut erityisesti lakien 

vaikutusten arviointiin liittyvien vaatimusten kasvun myötä. 

   

Vallitsevan terveys- ja hyvinvointipolitiikan tavoitetta, jonka mukaan alkoholin aihe-

uttamia haittoja tulisi kaikin puolin vähentää, kannatetaan yhteiskunnassa poikkeuk-

setta. Toisaalta mitään poliittisia tavoitteita ei moniarvoisessa yhteiskunnassa voi to-

teuttaa tyhjiössä. Myös alkoholipolitiikkaan liittyy erilaisia arvoja ja intressinäkökoh-

tia, jotka tulee ottaa huomioon lain tavoitteenasettelussa, sisällössä ja toimeenpanossa.  

 

Keskeinen havainto on ollut, että tähänastisten alkoholilakien tavoitesäännöksissä il-

maistuja tavoitteita ei ole onnistuttu saavuttamaan. Tällaisessa tilanteessa on arvioita-

va, onko alkoholihaittojen vähentämiseen liittyvä tavoite itse asiassa mahdoton tai 

muiden yhteiskunnallisten intressien valossa kohtuuton toteuttavaksi. Näin ei ilmei-

sesti ole, sillä vastaavissa yhteiskunnissa esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa alkoholin 

kulutus ja haitat ovat merkittävästi Suomea alhaisemmalla tasolla. Toisaalta alkoholi-

haittojen vähentämistavoitteen toteuttaminen on nykyään merkittävästi vaikeampaa 

kuin vaikkapa 1960-luvun Suomessa. Se ei kuitenkaan ole epärealistista tai kohtuut-

toman vaikeaa. 

 

Alkoholipolitiikan linjauksia koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen ja päämi-

nisteri Kataisen hallituksen hallitusohjelman valossa ei ole syytä muuttaa sitä linjaus-

ta, että  

  
 

alkoholijuomiin liittyvän yhteiskuntapolitiikan ensisijaisena tavoitteena on vä-

hentää merkittävästi alkoholin aiheuttamia haittoja kaikissa väestöryhmissä.  

 

Alkoholijuomien valmistusta, kauppaa ja käyttöä tulee näin ollen säännellä tiukemmin 

kuin tavallisten kulutushyödykkeiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä. Sitoutuminen 

tähän tavoitteeseen merkitsee, että joidenkin muiden yhteiskunnallisten, elinkeinoelä-

män tai yksilöiden tarpeiden on ainakin osin mukauduttava tähän päätökseen.    

 

Näin yleisellä tasolla ilmaistu tavoite ei kuitenkaan välttämättä johda konkreettisten 

toimien valmistelua mihinkään suuntaan.
14

 Käytännössä tavoitteen asettaminen ja sen 

toteutumisen arviointi edellyttää luotettavia mittareita. Alkoholihaittojen vähentämis-

tavoitteen mittaaminen olisi mahdollista ainakin kahdella toisiaan täydentävällä taval-

la:  

                                                 

 
14

 Esimerkiksi liikenneturvallisuustyön visio on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 

Tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan ja louk-

kaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuoteen 2020 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 ta-

soa. 
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Ensiksi, alkoholin aiheuttamien haittojen määriä tunnetaan erilaisten tilastojen ja seu-

rantatutkimusten kautta hyvin. Yksiselitteisenä ja kattavasti tilastoituna mittarina voi-

daan käyttää esimerkiksi alkoholin aiheuttamaa kuolleisuutta. Tilastokeskuksen kuo-

lemansyytilaston luokan ”41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrky-

tys” mukaan näihin syihin kuoli vuonna 2011 noin 1 900 ihmistä. Tavoitteen asettami-

sessa voidaan vertailuvuotena pitää esimerkiksi vuotta 1994, jolloin näihin alkoholi-

syihin kuoli noin 1 042 ihmistä. Kroonisten haittojen rinnalla voitaisiin mitattavia ta-

voitteita asettaa myös akuuttien alkoholihaittojen eli esimerkiksi tapaturmien ja väki-

valtarikosten määrille.  

 

Toiseksi, mittaamisessa voidaan käyttää apuna väestön kokonaiskulutusta ja sen 

muutoksia, sillä tutkimushavaintojen mukaan sekä alkoholin suurkuluttajien määrä et-

tä alkoholinkäytön seurausten määrä ovat läheisessä yhteydessä alkoholin kulutus-

tasoon.  

 

Alkoholihaittoihin voidaan toisin sanoen vaikuttaa kulutustasoa sääntelemällä. Tavoit-

teen asettamisessa vertailuvuotena voidaan samoin pitää esimerkiksi vuotta 1994, jol-

loin alkoholin kokonaiskulutus oli 8,0 litraa 100 % alkoholia asukasta kohti. Esimer-

kiksi Ruotsissa ja Norjassa alkoholin kokonaiskulutus on tälläkin hetkellä 20–30 % 

pienempi kuin Suomessa eli noin 7–8 litraa 100 % alkoholia asukasta kohti. 

 

Alkoholipolitiikan tavoitteiden tulisi olla mitattavia. Koko väestöä koskevat alkoholi-

haitat vähentyisivät tavoitteen mukaisesti merkittävästi, jos esimerkiksi 

 
 

alkoholisairauksiin ja myrkytyksiin vuosittain kuolleiden ihmisten määrää vä-

hennetään vuoden 2011 noin 1900 kuolemasta vähintään 800:lla ja 

 

alkoholin kokonaiskulutus alennetaan alle kahdeksaan litraan 100 % alkoholia 

asukasta kohti vuoteen 2025 mennessä.  

 

Ensimmäinen välitarkastelu toteutettaisiin esimerkiksi vuonna 2020. 

 

 

Koska alkoholin aiheuttamat haitat koskettavat käytännössä kaikkia väestöryhmiä, 

koko väestön tasolla asetetut mittarit heijastavat myös eri ryhmien kokemia haittoja.  

Alkoholihaittojen vähentämiseen voitaisiin tarvittaessa kehittää myös esimerkiksi las-

ten hyvinvointia koskevia konkreettisia tavoitteita mittareineen. Tällöin tulisi kuiten-

kin ottaa huomioon, että lasten ja nuorten omasta juomisesta aiheutuvat välittömät al-

koholihaitat ovat pääosin akuutteja humalajuomiseen liittyviä haittoja, kun taas van-

hempien ja muiden läheisten juomisesta aiheutuvat lapsille aiheutuvat haitat kohdistu-

vat vakavasti koko lapsuusaikaan ja voivat vaikuttaa lapsen loppuelämään esimerkiksi 

alkoholin aiheuttaman kehitysvamman tai psyykkisten ongelmien muodossa.  
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Vaikka alkoholipolitiikan ja alkoholilainsäädännön tavoitteet olisivat selviä ja yksise-

litteisiä, niiden suunnittelu ja valmistelu edellyttävät joka tapauksessa monien intres-

sien yhteensovittamista: 

 

Alkoholipolitiikan tavoitteiden taustalla vaikuttaa keskeisesti vuoden 2000 perustus-

lain vaatimus, jonka mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä. Perustus-

laki edellyttää myös aiempaa yksityiskohtaisempaa ja selvempää sääntelyä. Erityisesti 

perusoikeuksien rajoitukset tulee toteuttaa lain tasolla. Käytännössä alkoholilainsää-

däntö liittyy esimerkiksi kansalaisten yksityiselämän suojaan ja yritysten elinkeinova-

pauden suojaan. Perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua hyväksyttäviin ja painavan 

yhteiskunnallisen tarpeen vaatimiin syihin. Perusoikeuksien rajoitusten on myös olta-

va välttämättömiä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Nämä vaatimukset 

voidaan yleensä sovittaa yhteen kansanterveydellisten tavoitteiden kanssa. 

 

EU:n lainsäädäntö on aina ensisijaista kansalliseen lainsäädäntöön nähden. Myös al-

koholilainsäädännön tulee näin ollen sopeutua EU:n perussopimusten, asetusten, di-

rektiivien ja päätösten vaatimuksiin. Unionioikeuden ensisijaisuus voi käytännössä ra-

joittaa jäsenvaltion mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi alkoholin saatavuuden tai 

markkinoinnin rajoituksia. 

 

Hallituksella on lisäksi alkoholilainsäädäntöön liittyviä tavoitteita muun muassa sisäi-

sen turvallisuuden edistämisessä, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä 

hallinnossa, yritystoiminnan hallinnollisen taakan vähentämisessä, toimivan kilpailun 

edistämisessä, harmaan talouden ehkäisyssä sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjun-

nassa. Näitä tavoitteita voidaan parhaimmillaan sovittaa hyvin yhteen terveystavoit-

teiden kanssa.  

 

Alkoholijuomiin liittyvä elinkeinotoiminta tuottaa taloudellista hyötyä ja tuloja alko-

holijuomien tuotannon ja kaupan yrityksille sekä näillä aloilla työskenteleville. Alko-

holijuomien valmistus ja kauppa tuottavat myös merkittäviä verotuloja. Toisaalta al-

koholihaittojen aiheuttamat merkittävät kustannukset ja menot rasittavat valtion ja 

kuntien budjetteja ja koko suomalaista elinkeino- ja työelämää. 

 

Alkoholiin liittyvä elinkeinotoiminta synnyttää siis sekä taloudellisia hyötyjä että ta-

loudellisia haittoja. Alkoholijuomien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin liitty-

vät välittömät elinkeinointressit voivat näin ollen olla ristiriidassa koko yhteiskunnan 

ja suomalaisen elinkeino- ja työelämän tavoitteiden kanssa. Alkoholijuomien myynnin 

eli kulutuksen vähentyminen ei miellytä alkoholielinkeinoa, mutta se parantaisi kaik-

kien suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä.  

 

Kansanterveydellisten tavoitteiden ensisijaisuus merkitsee uudistuksessa sitä, että al-

koholielinkeinon kaikkia tavoitteita ja intressejä ei yhteiskunnassa välttämättä aktiivi-

sesti toteuteta ja joissakin tapauksissa niitä pyritään jopa rajoittamaan.  
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5 Alkoholilain kokonaisuudistuksen tavoitteiden keskeiset  

toteuttamiskeinot 
 

Edellä on todettu, ettei lainsäädännöllä kyetä vaikuttamaan kaikkiin niihin yhteiskun-

nallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, jotka ohjaavat alkoholin kulutuksen, juomatapojen 

ja haittojen kehitystä. Tämä merkitsee sen tosiasian tunnustamista, että alkoholin ai-

heuttamia haittoja ja ongelmia ei voida yhteiskunnasta hävittää tai poistaa kokonaan.   

 

Alkoholihaittoja voidaan kuitenkin vähentää merkittävästi koko yhteiskunnan voimin 

ja yhteistyössä kaikkien hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa. Laaja yhteistyö on 

tarpeen myös siksi, että alkoholihaitat koskevat koko väestöä ja elinkeinoelämää mo-

nin eri tavoin ja ne riippuvat monimutkaisin tavoin yleisten juomatapojen ja alkoholi-

kulttuurin kehityksestä.  

 

Alkoholinkäyttö ja juomatavat liittyvät myös enemmän ihmisten sosiaalisiin normei-

hin kuin mitkään muut terveyteen vaikuttavat elämäntavat tai käyttäytymismallit. Pie-

netkin muutokset ihmisten arkielämän alkoholinkäyttötavoissa voivat vaikuttaa koko 

yhteiskunnan kokemiin alkoholihaittoihin.  

 

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa ei siten tulisi käsitellä vain alkoholilainsäädäntöä. 

Huomattavia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia voitaisiin saada aikaan, jos uudistuk-

sen yhteydessä arvioitaisiin myös niitä mahdollisuuksia, joita yleisillä hyvinvointi- ja 

terveyspolitiikan toimilla, laaja-alaisella ehkäisevän päihdetyön kehittämisellä, alko-

holiveropolitiikalla sekä muiden hallinnonalojen toimialaan kuuluvilla säännösmuu-

toksilla voidaan saada aikaan. Toimien vaikuttavuus riippuu merkittävästi siitä, voi-

daanko niillä saada aikaan myös pitkään vaikuttavia muutoksia juomiseen liittyvissä 

sosiaalisissa normeissa. Keskeinen lainsäädännön toimivuuden edellytys on, että kan-

salaiset hyväksyvät lakien tavoitteet ja sisällön.  

 

Käytännössä tärkeimmät keinot alkoholilain kokonaisuudistukseen liittyvien tavoittei-

den saavuttamiseen liittyvät yleiseen yhteiskunta- ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, 

eri politiikanlohkojen yhteistyöhön ja erityisiin alkoholilain uudistuslinjauksiin. 

 

5.1 Ehdotukset yleisen hyvinvointi- ja terveyspolitiikan linjauksiksi   

Alkoholihaitat eivät synny tai vaikuta erillään yhteiskuntapolitiikan ja terveys- ja hy-

vinvointipolitiikan yleisistä linjauksista. Näin ollen haittoja tulee myös vähentää ylei-

sillä yhteiskuntapoliittisilla ja sosiaali- ja terveyspoliittisilla toimilla. Erityisesti ehkäi-

sevän päihdetyön ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta on syytä tehostaa valmis-

teilla olevan raittiustyölain uudistuksen yhteydessä.  

 

Laaja-alaisen terveyden edistämisen sekä ehkäisevän päihdetyön tehostaminen ja nii-

den osana terveysvalistus voivat parantaa ihmisten valmiuksia tehdä terveellisiä valin-

toja myös alkoholinkäytön suhteen. Tutkimustiedot eivät kuitenkaan tue valistustoi-

mien vaikuttavuutta silloin kun ne toteutetaan erillisinä. Vaikka alkoholipolitiikka ei 
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siten voi perustua vain valistustoimille, kansalaisilla on joka tapauksessa oikeus saada 

totuudenmukaista tietoa alkoholin aiheuttamista haitoista. Alkoholijuomien terveys-

vaikutuksista kertovat pakkausmerkinnät voitaisiin toteuttaa helposti ja ne välittäisivät 

haittatietoa kaikkein tehokkaimmin juuri alkoholijuomien suurkuluttajille. Alkoholi-

haittoja koskevan tiedon levittäminen voi myös lisätä muiden alkoholipoliittisten kei-

nojen tehokkuutta ja luoda väestön keskuudessa tukea alkoholipolitiikan muille toi-

menpiteille. 

Alkoholin aiheuttamia haittoja voidaan vähentää kiinnittämällä alkoholiongelmiin 

huomiota perus- ja työterveyshuollossa ja muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa mah-

dollisimman varhain, tukemalla ihmisten omaehtoista juomisen hallintaa ja hoitamalla 

alkoholiongelmia mahdollisimman vaikuttavin keinoin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa 

suurimmat kehittämismahdollisuudet liittyvät juuri varhaisen puuttumisen ja mini-

intervention lisäämiseen. Alkoholisairauksien ja muiden alkoholin aiheuttamien on-

gelmien hoitamatta jättäminen on aina ihmiselle itselleen, hänen läheisilleen ja koko 

yhteiskunnalle huonoin vaihtoehto. Samalla on huomattava, että ongelmien ehkäisy on 

kaikille osapuolille kannattavampaa kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen.  

Päihteet ja syrjäytyminen kietoutuvat monella tavalla toisiinsa. Alkoholin käyttöä pi-

detään yhtenä syrjäytymisen taustatekijänä. Toisin päin esimerkiksi työttömyys ja elä-

mänhallintaan liittyvät ongelmat voivat myös johtaa alkoholin käytön lisääntymiseen 

ja hallitsemattomuuteen.  

Syrjäytymiseen liittyy huono-osaisuutta ja sosiaalisten ongelmien kasautumista. Lap-

suuden elinolot ja perhetekijät ovat yhteydessä lasten ja nuorten elintapoihin. Erilaiset 

suojaavat tekijät esimerkiksi koulussa, toveripiirissä ja lähiympäristössä voivat tukea 

hyvää lapsuutta. Erityisesti kouluympäristö ja ohjattu harrastustoiminta voivat tukea 

nuorten terveellisiä elintapavalintoja. Terveellisten elämäntapojen tukeminen olisi tar-

peen erityisesti niissä väestöryhmissä, joiden elintavat ovat muita väestöryhmiä epä-

terveellisempiä. Tässäkin yhteydessä erityisen tehokkaita ovat tutkimusten mukaan 

erilaiset varhaisen puuttumisen palvelut – esimerkiksi mini-interventio – joita tulisi li-

sätä opiskelija-, perus- ja työterveyshuollossa.  

Huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen tähtääviä toimia tehostetaan halli-

tuskauden aikana monin tavoin. Kokonaisuutena köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäy-

tymisen ehkäiseminen on yksi hallitusohjelman kolmesta painopistealueesta. Hallitus 

pyrkii esimerkiksi kaventamaan tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja ja vahvistamaan ja 

uudistamaan peruspalveluita. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäi-

syä, mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä toimeentuloturvaa pyritään parantamaan 

ja esimerkiksi asuinalueiden eriytymistä pyritään estämään. Kaikki nämä keinot vai-

kuttavat osaltaan myös alkoholihaittojen esiintyvyyteen. 

 

Alkoholiverotus ja alkoholin saatavuuden rajoittaminen ovat edelleen tehokkaimmat 

alkoholipolitiikan keinot. Silti ehkäisevällä päihdetyöllä, terveellisten elintapojen edis-

tämisellä sekä huono-osaisiin ja ongelmakäyttäjiin kohdistuvilla toimilla on alkoholi-

politiikassa oma tärkeä roolinsa. On syytä olettaa, että kaikkien hallinnonalojen yh-

teistyöllä ja myös eri sidosryhmien tuella yleisellä terveys- ja hyvinvointipolitiikalla 

voidaan vaikuttaa sekä välittömästi että välillisesti myös alkoholin kulutuksen ja alko-
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holihaittojen vähentymiseen. Näiden muutosten ei voida olettaa olevan nopeita, joten 

myös alkoholipolitiikan tavoitteiden toteutumiseen tulee antaa aikaa.   

 

5.2 Ehdotukset alkoholipolitiikan tukemiseksi muilla hallinnonaloilla 
 

Edellä on todettu, että alkoholihaittojen vähentämistavoitetta ei voida saavuttaa yksin 

alkoholilainsäädäntöä muuttamalla, vaan uudistukseen tulee kuulua myös muiden hal-

linnonalojen toimia. Alkoholin hinnan säännöllinen nostaminen, alkoholijuomien 

nauttimisen rajoittaminen yleisillä paikoilla ja rattijuopumuksen promillerajojen alen-

taminen viimeistään välitarkastelun jälkeen ovat keskeisiä keinoja, joilla tavoitteen 

saavuttamista voitaisiin tukea. 

 

Alkoholin hinnan nostaminen alkoholiverotuksella 

Alkoholiverotus on viimeaikaisten kokemustenkin mukaan keino, jolla alkoholin ku-

lutukseen ja haittoihin voidaan vaikuttaa nopeasti ja tehokkaasti. Vaikka eri maissa on 

esitetty erilaisia alkoholijuomien minimihinnan sääntelyä koskevia aloitteita, alkoho-

liverotuksen roolia suomalaisessa alkoholipolitiikassa ei ole syytä muuttaa.  

Alkoholijuomien reaalihintojen kehityksen tarkastelu osoittaa, että alkoholin hintataso 

on eri aikoina vaihdellut voimakkaasti verrattuna kansalaisten ostovoimaan. Sitä, mikä 

alkoholijuomien hintataso olisi oikea tai tavoiteltava, on vaikea määrittää. Jos esimer-

kiksi alkoholijuomien nykyinen reaalihintataso pyrittäisiin pitämään vähintään ennal-

laan säännöllisillä alkoholiveron korotuksilla, julkilausumaton oletus olisi, että nykyi-

nen hintataso on oikea tai hyvä. 

Neljän viime vuosina toteutetun alkoholiveron korotuksen jälkeenkin alkoholijuomien 

hintataso on muihin kulutushyödykkeisiin verrattuna poikkeuksellisen alhainen. Esi-

merkiksi oluen tarjoushinnat alkavat nykyisin noin 70 sentistä tölkiltä. Tämä hinta on 

halvempi kuin vastaavankokoisen virvoitusjuomatölkin hinta kaupassa. Alkoholin 

suurkulutuksen raja on miehillä viikossa 24 annosta ja naisilla 16 annosta. Nykyisellä 

alkoholiverotuksen tasolla sellainen määrä olutta, joka aiheuttaa lähes varmuudella al-

koholihaittoja maksaa siis halvimmillaan miehille alle 20 euroa ja naisille reilut 10 eu-

roa viikossa.  

Alkoholilain kokonaisuudistuksen tavoitteen kannalta olisi tarpeellista korottaa alko-

holiveroa säännöllisesti: Maltillisia veronkorotuksia tulisi tehdä esimerkiksi kahden tai 

kolmen vuoden välein ainakin siihen saakka, kunnes tavoitteiden mittareista saavute-

taan tietty osatavoite – esimerkiksi kokonaiskulutuksen taso yhdeksän litraa 100 % 

alkoholia asukasta kohti. 

Alkoholiverotuksen korotuksia vastaan on esitetty, että ne johtavat alkoholijuomien 

matkustajatuonnin ja salakuljetuksen lisääntymiseen ja sitä kautta pahimmillaan ta-

voitteiden vastaisesti kokonaiskulutuksen kasvuun. Ainakin viime vuosina toteutetut 

maltilliset alkoholiveron korotukset ovat vähentäneet alkoholin kokonaiskulutusta ja 
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lisänneet verotuloja ilman, että matkustajatuonti tai siihen liittyvät negatiiviset ilmiöt 

olisivat mainittavasti kasvaneet. Tätä kehitystä tulisi siis hallitusti jatkaa. 

Silti on selvää, että alkoholiveron korotuksia ei tule toteuttaa, jos niiden seurauksena 

on alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu. Matkustajatuonnin kehitystä tulee seurata jo-

kaisen veronkorotuksen jälkeen. Säännösten vastaista alkoholijuomien tuontia kaupal-

lisiin tarkoituksiin ja erityisesti harmaan talouden piiriin kuuluvia alkoholijuomien vä-

litystoimia tulisi lisäksi valvoa tehokkaasti ja ehkäistä niitä myös ennakolta säätämällä 

ilmoitusvelvollisuus suurten alkoholimäärien tuojille
15

.  

Valmisteverolainsäädäntö kuuluu valtiovarainministeriön toimialaan. 

 

Alkoholijuomien nauttimisen rajoittaminen julkisilla paikoilla 

 

Alkoholijuomien nauttimistilanteita koskevia rajoituksia on säädetty humalajuomises-

ta johtuvien akuuttien alkoholihaittojen eli pahoinpitelyiden, tapaturmien ja järjestys-

häiriöiden ehkäisemiseksi. Esimerkiksi alkoholijuomien myynti- ja anniskelukiellot 

päihtyneille asiakkaille, alkoholijuomien myynti- ja anniskeluaikaa koskevat rajoituk-

set sekä alkoholijuomien nauttimista julkisella paikalla koskevat rajoitukset pyrkivät 

vaikuttamaan ensisijaisesti juomatapoihin. Näillä rajoituksilla voidaan vaikuttaa hu-

malajuomiseen liittyviin ongelmiin, mutta ne eivät välttämättä vaikuta merkittävästi 

alkoholin kokonaiskulutukseen. Toisaalta alkoholin kokonaiskulutuksen taso vaikuttaa 

sekin aina osaltaan myös akuuttien alkoholihaittojen määrään. Pitkäaikaisen tutkimuk-

sen mukaan yhden litran lisäys alkoholin kokonaiskulutuksessa on Suomessa johtanut 

kuuden prosentin lisäykseen pahoinpitelyrikollisuuden määrässä. 

 

Pahoinpitelyiden tekijöistä on humalassa noin kaksi kolmasosaa. Alkoholinkäytön li-

sääntyminen onkin pahoinpitelyrikollisuuden kasvun tärkein selittävä tekijä toisen 

maailmansodan jälkeen. Vaikutus näkyy viikonloppuina ja erityisesti aamuyön tuntien 

akuutteina alkoholihaittoina ja pahoinpitelyinä. Noin puolet pahoinpitelyrikoksista ta-

pahtuu nykyisin ravintoloissa ja muissa yleisissä paikoissa, kun taas puolet tapahtuu 

yksityisissä paikoissa. Huolestuttavaa on, että julkisissa tiloissa tehdyt pahoinpitelyt 

näyttävät selvitysten mukaan olevan yhteydessä anniskelupaikkojen sulkemisaikoihin. 

 

Edellä on todettu, että alkoholin aiheuttamat haitat sivullisille ovat merkittävästi vaka-

vammat ja suuremmat kuin tupakansavun ympäristölle aiheuttamat haitat. Tupakka-

lainsäädäntöön on viime vuosina lisätty tupakointikieltoja siten, että ympäristöhaitat 

ovat vähentyneet merkittävästi. Tupakointikieltoja on säädetty erityisesti työpaikoille, 

ravintoloihin ja muihin yleisiin paikkoihin.  

 

                                                 

 
15

 Ilmoitusvelvollisuus merkitsisi sitä, että hyvin suurista tuontimääristä tulisi ilmoittaa oma-aloitteisesti Tullille, joka 

voisi ilmoitusten avulla arvioida tuonnin luonteen ja toistuvuuden. Valmisteverotusdirektiivin 2008/118/EY 32 artiklan 

mukaan ei-kaupallisen maahantuonnin ohjetaso on väkevien alkoholijuomien osalta 10 litraa, välituotteiden osalta 

20 litraa, viinien osalta 90 litraa ja oluiden osalta 110 litraa matkaa kohti. 
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Alkoholijuomien nauttimiskielto julkisella paikalla puolestaan poistettiin alkoholilais-

ta vuonna 1995. Julkijuopottelu lisääntyi tämän jälkeen siten, että monet kunnat saat-

toivat nauttimiskiellon uudelleen voimaan järjestyssäännöissään. Kunnalliset järjes-

tyssäännöt korvattiin vuonna 2003 voimaan tulleella järjestyslailla (612/2003). 

 

Järjestyslain mukaan päihdyttävien aineiden nauttiminen on kielletty yleisellä paikalla 

taajamassa ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Poikkeuksena on kui-

tenkin, että alkoholijuomien nauttiminen on sallittu puistossa tai muulla siihen verrat-

tavalla yleisellä paikalla siten, että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyt-

täytyminen eivät estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa 

varsinaiseen tarkoitukseensa.  

 

Alkoholilain mukaan alkoholijuomien nauttiminen on edelleen kiellettyä ”huoneistos-

sa tai muussa paikassa, jossa on järjestetty julkinen tilaisuus”. Vaikka sanamuoto on 

vanhahtava, julkisella tilaisuudella tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999) tarkoi-

tettua yleisötilaisuutta.  

 

Järjestyslaissa säädetty poikkeus alkoholin nauttimiseen yleisillä paikoilla on vähitel-

len muodostumassa pääsäännöksi. Vaikka alkoholijuomien nauttiminen on lain mu-

kaan sallittu vain puistoissa ja puistoihin verrattavissa paikoissa ja silloinkin vain tie-

tyillä edellytyksillä, alkoholijuomia nautitaan yleisesti esimerkiksi kaduilla, jalkakäy-

tävillä, yleisissä tilaisuuksissa ja liikennevälineissä. Vaikka laissa säädetystä nautti-

miskiellon rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistus (järjestysrikkomus tai alko-

holirikkomus), poliisin tai järjestyksenvalvojien valvonta on käytännössä tullut sitä 

vaikeammaksi, mitä yleisemmäksi julkijuominen on erilaisissa tilanteissa tullut.  

 

Alkoholijuomien nauttimiskielloille yleisillä paikoilla ei ole samanlaisia tarpeita kuin 

tupakointikielloille, vaikka yhteneväisyyksiäkin on olemassa. Alkoholijuomien naut-

timinen yleisellä paikalla voi aiheuttaa huomattavasti suurempia haittoja sivullisille 

kuin tupakointi toisten ihmisten läheisyydessä. Vaikka alkoholijuomien nauttiminen 

esimerkiksi keskustan puistossa ei aina ja kaikissa tilanteissa aiheuta haittaa kenelle-

kään, samaa voidaan sanoa alkoholin nauttimisesta julkisessa liikennevälineessä, jossa 

se on nykyisinkin kiellettyä. Jos alkoholin aiheuttamia turvallisuusongelmia halutaan 

vähentää, voidaan myös kysyä, tulisiko lainsäädännöllä vaikuttaa aktiivisesti siihen, 

että alkoholia nautittaisiin juuri valvotuissa ravintolatiloissa eikä kadulla tai nurmella 

ravintolan ulkopuolella.  

 

Haitattomaksi väitetyn niin sanotun picnic-juomisen erottaminen lainsäädännössä sel-

laisesta juomisesta, joka on omiaan aiheuttamaan vaara- ja uhkatilanteita tai ainakin 

pelkoa muissa ihmisissä on käytännössä mahdotonta. Sen sijaan sellaisten yleisten 

paikkojen määrittely, joissa alkoholijuomia ei ole syytä juoda, on nykyisenkin järjes-

tyslain mukaan mahdollista.  

 

Nykytilannetta voitaisiin näin ollen selventää esimerkiksi täydentämällä järjestysla-

kia siten, että taajama-alueen toreilla, hautausmailla, leikkipuistoissa ja urheilukentillä 

alkoholijuoman nauttiminen on aina kielletty. Alkoholijuomien nauttiminen jäisi siten 

pääsääntöisesti sallituksi vain puistoissa ja muilla viheralueilla. Kunnalle voitaisiin 

myös lainsäädännössä delegoida mahdollisuus määritellä, missä taajaman puistoissa ja 



   27(40) 

 

 
 

 

 

viheralueilla alkoholijuomien nauttiminen on kielletty. Käytännössä tällainen kunnan 

oikeus vastaisi oikeutta liikennemerkkien asettamiseen: Kunnalla on esimerkiksi oi-

keus määritellä, missä jalankulku, pyöräily tai kulkuneuvolla ajo on kielletty. Näitä 

ehdotuksia on käsitelty myös hallituksen sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteydes-

sä.
16

  

 

Nykyinen alkoholilaissa oleva kielto nauttia alkoholia ”paikassa, jossa on järjestetty 

julkinen tilaisuus” tulisi siirtää kokoontumislakiin, jossa nykyisin säädetään vain jär-

jestäjän ja poliisin mahdollisuudesta kieltää päihdyttävien aineiden hallussapito ylei-

sessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa (23 §). Vastaavasti anniskeluluvan myöntä-

misen edellytyksiä yleisötilaisuuksiin voitaisiin helpottaa.  

 

Järjestyslaki ja kokoontumislaki kuuluvat tältä osin sisäasiainministeriön toimialaan. 

 

Rattijuopumuksen promillerajojen alentaminen 

 

Vaikka alkoholin aiheuttamat haitat liikenneturvallisuudelle ovat tunnettuja, ratti-

juopumus on Suomen tieliikenteessä edelleen vakava turvallisuusongelma. Viime 

vuosina noin joka neljäs tieliikenteessä menehtynyt on kuollut onnettomuudessa, jossa 

joku osapuolista on ollut alkoholin vaikutuksen alainen. Joka neljännessä liikenne-

kuolemassa kuljettaja on ollut rattijuoppo. Vuosittain vajaan sadan ihmisen kuolema 

ja vajaan tuhannen ihmisen loukkaantuminen aiheutuu ajoneuvon kuljettamisesta al-

koholin vaikutuksen alaisena. 

 

Rattijuopumusta ehkäiseviä keinoja – erityisesti rattijuopumuksen promillerajoja ja 

tehokasta valvontaa – pidetään myös alkoholipolitiikan tehokkaina keinoina. Vastaa-

vasti alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen parantaisi myös liikenneturvalli-

suutta. Tämä vuorovaikutussuhde näyttäytyy lisäksi siten, että esimerkiksi liikenteen 

päihteettömyyden korostaminen ja promillerajat vaikuttavat miljoonien kansalaisten 

arkielämään myös liikenteen ulkopuolella. Liikenteen promillerajat voivat monelle ol-

la ainoa syy vähentää juomista tai lopettaa juominen juomistilanteessa.  

 

Ruotsi laski sallitun promillerajan 0,5:stä 0,2:een vuonna 1990. Norja teki saman pää-

töksen vuonna 2001. Samoin Virossa promilleraja on 0,2. Nämä ratkaisut johtuvat sii-

tä, että tutkimusten mukaan kuljettajan onnettomuusriski kasvaa pienilläkin promille-

lukemilla. Selvään kuljettajaan verrattuna 0,2–0,4 promillen humala nostaa onnetto-

muusriskin noin 1,4-kertaiseksi. Erityisen riskiryhmän muodostavat nuoret kuljettajat. 

Nuorten ajajien onnettomuusriski kasvaa eniten jo pienillä alkoholipitoisuuksilla, kos-

ka alkoholi vaikuttaa juuri niihin ajamisen taitoihin, jotka eivät kokemuksen myötä ole 

vielä automatisoituneet. 

 

                                                 

 
16

 Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryh-

märaportti 2012: http://www.intermin.fi/download/37993_STO_alkoholiryhma2012_FINAL.pdf 

 

 

http://www.intermin.fi/download/37993_STO_alkoholiryhma2012_FINAL.pdf
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Suomessa liikenteen yleinen promilleraja on edelleen 0,5 ja vesiliikenteessä raja on 

1,0 promillea. Suomessa promillerajoja ei ole toistaiseksi haluttu laskea. 

 

Tämän muistion tarkoituksena ei ole toistaa rattijuopumuksen promillerajojen laske-

miseen liittyvää keskustelua. Sääntelyn tiukentamista puolletaan erityisesti liikenne-

turvallisuuteen liittyvillä perusteilla ja tiukentamista vastustetaan muun muassa val-

vonnan toteutukseen ja resursseihin liittyvillä perusteilla.  

 

Tie- ja vesiliikenteen promillerajojen alentaminen on joka tapauksessa kansainvälis-

tenkin kokemusten mukaan vaikuttava alkoholipolitiikan ja liikenneturvallisuuspoli-

tiikan keino. Rajojen alentamisen käytännön esteet ovat ratkaistavissa ja käytännön 

mahdollisuudet promillerajojen alentamiseen tulisi selvittää myös alkoholipoliittisista 

syistä.   

Rikoslainsäädäntö kuuluu tältä osin oikeusministeriön toimialaan. 

 

5.3 Ehdotukset alkoholilainsäädännön päälinjauksiksi  

Alkoholin saatavuuden yleinen rajoittaminen   

Alkoholijuomien hintatason sääntelyn lisäksi tutkimusten mukaan tehokkaimmin al-

koholihaittoja vähennetään toimenpiteillä, joilla rajoitetaan alkoholijuomien fyysistä 

saatavuutta. Näitä ovat alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli, vähittäismyynnin ja 

anniskelun luvanvaraisuus, myynti- ja anniskelupaikkojen sijaintia ja aukioloa koske-

vat säännökset, ostoikärajat sekä päihtyneitä asiakkaita koskevat rajoitukset.  

Kaksi periaatetta nousee viimeaikaisten kokemusten perusteella alkoholin saatavuu-

den rajoittamisen osalta ylitse muiden.  

Ensiksi, aiempien kokemusten mukaan kaikki lievennykset alkoholin saatavuuteen 

ovat omiaan nostamaan kulutusta ja jokainen kulutuslisäys on omiaan lisäämään alko-

holihaittoja. Jos alkoholilain uudistuksen tavoitteena on merkittävä kulutuksen ja hait-

tojen väheneminen, pääsäännön tulisi olla, ettei alkoholin saatavuutta miltään osin 

enää lisätä. Jos alkoholin saatavuus muiden päätösten seurauksena lisääntyisi joltain 

osin, tulisi saatavuutta alkoholilainsäädännöllä vastaavasti kiristää muualla. Vastaa-

vasti nykyisiä rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi myyntiä ja anniskelua päihty-

neille henkilöille tulisi selventää ja valvoa nykyistäkin tehokkaammin.   

Toiseksi, alkoholin kokonaiskulutukseen käytettävissä olevia ja tehokkaasti vaikutta-

via uusia keinoja on joka tapauksessa rajallinen määrä. Jos alkoholin kulutukseen ja 

haittoihin halutaan isoja muutoksia, päätettävien saatavuuden rajoitusten tulee olla 

tuntuvia.  

Kauppojen, kioskien ja huoltoasemien osuus alkoholijuomien myynnistä on kasvanut 

ylivoimaisesti eniten jo vuosikymmenten ajan. Luvanvaraisessa vähittäismyynnissä 

myytävän oluen, siiderin ja long drink -juomien myynnin kasvu on johtunut juuri näi-
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den alkoholijuomien saatavuuden lisäämisestä. Kaikkein tehokkaimmat alkoholin saa-

tavuutta rajoittavat keinot koskisivat ilmeisesti tätä suurinta jakelukanavaa. Tältä poh-

jalta voidaan myös väittää, että Alkon vähittäismyyntiä koskevien rajoitusten lisäämi-

nen ei juuri vähentäisi alkoholin kulutusta ja haittoja, sillä kulutuksen lisäykset ovat jo 

nykyisilläkin rajoituksilla ohjautuneet kokonaan kauppoihin, kioskeihin ja huolto-

asemille.  

Varsinkaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevia säännöksiä ei siis tulisi mil-

tään osin lieventää. Alkoholin kulutusta voitaisiin todennäköisesti vähentää ainakin 

lyhentämällä joko vuorokautisia tai viikoittaisia vähittäismyyntiaikoja. Seuraavat 

mahdollisuudet nousevat esiin: 

 Alkoholijuomien vähittäismyyntiä ei harjoitettaisi sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. 

Tämä vaihtoehto vähentäisi kokonaiskulutusta eniten ja suuntaisi kulutuskysyntää 

merkittävimmin ravintola-alalle.  

 Alkoholijuomien vähittäismyynnin päivittäistä myyntiaikaa lyhennettäisiin erityi-

sesti illan tunneista. Pienellä muutoksella voitaisiin saada aikaan vaikutuksia ko-

konaiskulutukseen ja myös ravintola-alan toimintaedellytyksiin, jos alkoholijuo-

mien myynti lopetettaisiin sekä kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla että Alkoissa 

perjantaisin ja lauantaisin kello 18.  

Vähittäismyyntiaikojen rajoitusten vaikuttavuus on kuitenkin rajallinen, koska osto- ja 

kulutustapahtumat eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa. Voi jopa olla, että myyn-

tiaikojen merkittävistä rajoituksista syntyvät negatiiviset tuntemukset ylittäisivät kan-

salaisten mielissä positiiviset kansanterveydelliset vaikutukset.  

Eri maissa on myös toteutettu erityisiä alkoholijuomien myynnin rajoituksia, jotka 

koskevat esimerkiksi huoltoasemia. Liikenneturvallisuuden kannalta voisi olla tarpeen 

pohtia, tulisiko alkoholijuomien myyntiä liikenne- ja huoltoasemilla rajoittaa. Toisaal-

ta kauppojen, kioskien ja huoltoasemien määritelmien rajat ovat nykyisin hämärtyneet 

eikä niihin perustuvia rajoituksia käytännössä voida toteuttaa. Erityisesti kioskien ja 

huoltoasemien alkoholin myyntiä voitaisiin joka tapauksessa rajoittaa vahvistamalla 

alkoholijuomien myyntiajat ensisijaisesti vähittäiskaupan yleisen aukioloajan mukai-

siksi. Käytännössä tämä merkitsisi esimerkiksi, että alkoholijuomien vähittäismyyntiä 

ei harjoitettaisi lauantaisin ja sunnuntaisin kello 18:n jälkeen tai joulupäivänä ja äi-

tienpäivänä. Kuten muutkin vähittäismyynnin rajoitukset, tämäkin rajoitus suuntaisi 

kulutuskysyntää anniskeluravintoloihin ja tukisi ravintola-alan työllisyyttä.  

Tehokkain tiedossa oleva keino olisi luvanvaraisessa vähittäismyynnissä myytävien 

alkoholijuomien alkoholipitoisuuden alentaminen. Tämä alkoholin saatavuuden rajoi-

tus voitaisiin panna toimeen yksinkertaisesti eikä se synnyttäisi samanlaisia rajanveto-

ongelmia kuin esimerkiksi myyntiaikojen rajoitukset. Käytännössä markkinoiden toi-

mivuuden kannalta olisi parasta valita prosenttirajaksi sama kuin Ruotsissa eli yli 3,5 

tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät alkoholijuomat myytäisiin myös Suomessa vain 

Alkon myymälöistä. Arvioiden mukaan alkoholin kokonaiskulutus vähenisi tämän 

toimenpiteen seurauksena vajaan litran 100 % alkoholia asukasta kohti ja vastaavasti 

vältettäisiin noin 350 alkoholin aiheuttamaa kuolemaa vuodessa. Millään muulla yk-
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sinkertaisesti toteutettavalla lainsäädännöllisellä toimenpiteellä, joka lisäksi on var-

muudella unionioikeuden mukainen, ei saada aikaan vastaavia tuloksia. 

On mahdollista, että muut tässä muistiossa tarkastellut keinot – erityisesti alkoholin 

hinnan säännölliset korotukset – voivat toteuttaa alkoholihaittojen ehkäisyä koskevat 

tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Useiden samaan suuntaan vaikuttavien keinojen 

yhteenlaskettu vaikutus voi olla merkittävä erityisesti, jos kansalaisten alkoholiasen-

teet muuttuvat samalla. Myös elinkeinoelämän yleinen etu on, että alkoholijuomien 

kulutus vähenisi ja jopa alkoholielinkeinon piirissä olisi kannustimia toimia tavoitteen 

edistämiseksi.  

Tämän vuoksi päätöstä vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien prosenttirajan 

muuttamisesta voitaisiin lykätä siten, että se otettaisiin harkittavaksi vasta alkoholilain 

kokonaisuudistuksen toimivuuden välitarkastelussa esimerkiksi vuonna 2020. 

 

Alkoholijuomien nauttimistilanteiden rajoittaminen  

 
Edellä on todettu, että ravintoloiden aukioloaikoja on 1990-luvun alkuvuosista sekä 

pidennetty että pidempiä aukioloaikoja myönnetty yhä useammalle ravintolalle. Tut-

kimusten mukaan myöhäiset aukioloajat näyttävät siirtäneen alkoholin nauttimista pa-

rilla tunnilla eteenpäin. Aukioloaikojen pidennykset ovat lisänneet juomista aamuyön 

tunteina nimenomaan ravintoloissa. Koko maata koskevien väkivaltatilastojen mukaan 

väkivaltarikollisuus on kaupunkien keskustojen yleisillä paikoilla huipussaan jatkoai-

kaluvan saaneiden anniskeluravintoloiden sulkemisaikaan. Aukioloaikojen lisääminen 

ei ilmeisesti ole lisännyt kokonaiskulutusta, mutta sillä on ollut vaikutusta juomata-

poihin ja yleiseen turvallisuuteen.
17

 

  
Anniskeluaikaa koskevat säännökset tulisi muutoinkin siirtää asetustasolta lakiin. Ny-

kyinen kaksiportainen jatkoaikalupajärjestelmä on vanhentunut, sillä se perustuu edel-

leen muun muassa ravintolan järjestämän ohjelman ”hyvätasoisuuden” arviointiin. 

Alkoholijuomien anniskeluaikaa tulisi tässä yhteydessä lyhentää aamuyöstä vähintään 

tunnilla siten, että anniskelun jatkaminen esimerkiksi kello yhden jälkeen liitettäisiin 

nykyistä enemmän ravintolan oman järjestyksenpidon seurantaan ja lähiympäristölle 

syntyvien melu- ja muiden haittojen ehkäisemiseen.        

 

Hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen lisääminen  

 

Alkoholilainsäädäntö on historiansakin kautta edustanut ylhäältä alas -mallia, jossa al-

koholipoliittiset toimet on suunniteltu joko Oy Alko Ab:n pääkonttorissa tai valtion 

keskushallinnossa. Paikalliset vaikutusmahdollisuudet ovat raittiustyölain mukaisesti 

                                                 

 
17

 Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryh-

märaportti 2012: http://www.intermin.fi/download/37993_STO_alkoholiryhma2012_FINAL.pdf 

 

http://www.intermin.fi/download/37993_STO_alkoholiryhma2012_FINAL.pdf
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liittyneet lähinnä haittojen seuraamiseen ja alkoholivalistuksen jakamiseen eri yhteyk-

sissä.  

 

Kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja terveellisiin elin-

tapoihin tulisi alkoholilain ja raittiustyölain uudistuksissa lisätä konkreettisin toimin.  

 

Alkoholi- ja raittiustyölain uudistuksen valmistelussa paikallisten tahojen toiminta-

mahdollisuuksia pyritään kehittämään esimerkiksi Paikallinen alkoholipolitiikka 

(PAKKA) -hankkeen mukaisesti. Useissa kunnissa on jo luotu toimivia yhteistyöver-

kostoja esimerkiksi elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyön tarkoitus on tukea sekä viral-

lisen valvonnan mahdollisuuksia että esimerkiksi vanhempien ja lähiyhteisöjen epävi-

rallisen kontrollin mahdollisuuksia ehkäistä alaikäisille myyntiä ja päihtyneille annis-

kelua.  

 

Käytännössä lainsäädännön uudistuksessa voitaisiin tukea paikallisia vaikutusmahdol-

lisuuksia esimerkiksi siten, että alkoholilupahallinnon tulisi lakisääteisesti pyytää ja 

ottaa huomioon paikallisten tahojen lausunnot uusien anniskelulupien ja erityisesti 

jatkoaikalupien mahdollisesti aiheuttamista haitoista. Edellä on myös esitetty, että pai-

kallisia olosuhteita ja näkemyksiä voitaisiin nykyistä enemmän ottaa huomioon sen 

määrittelyssä, millä yleisillä paikoilla taajamissa alkoholijuomien nauttiminen voitai-

siin järjestyslain nojalla kieltää.   

 

Yritystoiminnan hallinnollisen taakan vähentäminen  
 

Hallitus pyrkii vähentämään yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Ministeriöt 

vastaavat tältä osin esimerkiksi siitä, että yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustan-

nuksia arvioidaan osana säädösvalmistelun vaikutusarviointia. 

 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on koota alkoholilain mukaisten lupien 

saamisen edellytyksiä, viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksia, rikkomusten 

seuraamuksia ja muutoksenhakua koskevat säännökset selkeäksi kokonaisuudeksi.  

 

Samalla pyritään arvioimaan, toimivatko kaikki nykyiset säännökset tarkoituksensa 

mukaisesti nykymaailmassa. Kaikki nykyisin käytössä olevat rajoitukset eivät juuri 

vaikuta alkoholin kulutukseen tai sen aiheuttamiin haittoihin. Erityisesti alkoholi-

juomien anniskelua koskevissa säännöksissä on vuoden 1932 väkijuomalain ja Oy Al-

ko Ab:n anniskeluohjeiden mukaisia kieltoja ja rajoituksia, joiden merkitys on vähen-

tynyt vuosikymmenten kuluessa. Epätarkoituksenmukaisista rajoituksista voitaisiin 

niiden vaikutusten arvioinnin jälkeen luopua tai niitä voitaisiin keventää samalla, kun 

valvonnassa vahvistetaan omavalvonnan ja elinkeinon oman vastuun merkitystä. 

 

Tällaisia säännöksiä voivat olla esimerkiksi:  

 Alkoholilain 21 b §:n säännös anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja heidän eri-

tyisistä kelpoisuusvaatimuksistaan.  

 Alkoholilain 21 c §:n säännös, joka edellyttää koko anniskelupaikan olevan luvan-

haltijan yksinomaisessa hallinnassa. 
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 Alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 24 §:n säännökset asiakkaille 

kerrallaan anniskeltavista alkoholiannoksista ja niiden mittaamisesta.  

 Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

6 §:n säännös, jonka mukaan anniskelupaikka on suljettava puoli tuntia anniskelu-

ajan päättymisen jälkeen. 

 

Toimivan kilpailun edistäminen 

  

Hallitus pyrkii varmistamaan erityisesti päivittäistavarakaupan toimivaa kilpailua, tur-

vaamaan tasaveroiset kilpailuolosuhteet julkisen ja yksityisen sektorin liiketoiminnalle 

sekä karsimaan lainsäädännöstä johtuvia kilpailun esteitä eri aloilla.  

 

Alkon myymälöiden sijoittumisen on nähty vahvistavan käytännössä kahden suurim-

man kaupparyhmän kilpailuetua pienempiin toimijoihin nähden ja Alkon sijoittumis-

politiikka on saattanut olla osaltaan lujittamassa keskittynyttä kaupan rakennetta. Toi-

mivan kilpailun edellytyksiä pyritään jo tässä suhteessa parantamaan Alkon omin toi-

menpitein. 

 

Jos vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuutta alennettaisiin 

tulevaisuudessa, päätöksellä olisi vaikutuksia myös kaupan kilpailuolosuhteisiin. Esi-

merkki siitä, että Ruotsissa myydään Suomea miedompia alkoholijuomia kaupoissa, 

osoittaa päätöksen olevan mahdollinen ja realistinen. Päätös merkitsisi luonnollisesti 

sitä, että esimerkiksi kauppojen oluen myynti vähenisi merkittävästi samalla, kun Al-

kojen myynti lisääntyisi. Alkojen sijoittautuminen vaikuttaisi näin ollen kauppojen 

elinolosuhteisiin ja kilpailun edellytyksiin nykyistäkin enemmän. Toisaalta Alkojen 

myynnin lisääntyminen johtaisi niiden määrän lisäämiseen. Käytännössä tämä tarkoit-

taisi, että nykyistä useammat Alkot sijoittautuneena myös paikallisesti pienempien 

kauppojen ja kaupparyhmien yhteyteen vähentäisivät kaupan keskittymistä ja tukisivat 

näin terveempää kilpailua.  

 

Harmaan talouden ehkäisy sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunta 

 

Majoitus- ja ravitsemisalaa pidetään yhtenä harmaasta taloudesta kärsivänä alana. 

Harmaa talous ilmenee majoitus- ja ravitsemisalalla pimeinä palkkoina ja ilmoittamat-

tomina yrittäjätuloina, kirjanpidon ohittavana ruoka- ja juomamyyntinä, sosiaaliturva- 

ja sosiaalivakuutusmaksujen laiminlyönteinä, konkurssikeinotteluna ja alkoholin lu-

vattomana myyntinä.  

 

Harmaan talouden tehokas ehkäisy kuuluu hallituksen tavoitteisiin. Yleisesti ottaen 

alkoholielinkeinojen luvanvaraisuudella ja valvonnalla voidaan hyvin ehkäistä har-

maan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä. Kuten edellä on todettu, lupajärjestelmä 

ja valvonnan nykyiset keinot tulisi uudistuksessa säilyttää. Tämän muistion ehdotuk-

set, jotka liittyvät ylisuurten matkustajatuomisten ilmoitusvelvollisuuteen, luvanvarai-

sen toiminnan ja erityisesti anniskelun tarkempaan määrittelyyn sekä hallinnollisen 

seuraamusmaksun käyttöönottamiseen tukevat myös harmaan talouden ehkäisytoimia. 

Sekä harmaan talouden että järjestäytyneen rikollisuuden toimintamahdollisuuksia ra-
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vintola-alalla, mukaan luettuna ovimiestoiminta, voidaan vähentää lupahallinnon ja 

valvonnan keinoin.  

 

Alkoholilain valvonnassa käytetään hyväksi tietojärjestelmää, jonka avulla alkoholi-

juomien kauppaa ja varastointia voidaan seurata. Harmaata taloutta ehkäisevien toimi-

en valmistelussa on esitetty muun muassa alkoholijuomien hankinnan rajoittamista si-

ten, että ravintolat saisivat ostaa alkoholijuomia vain luvan saaneilta tukkumyyjiltä 

omalla lupanumerollaan. Ravintolat eivät näin ollen saisi täydentää varastojaan osta-

malla juomia esimerkiksi alkoholijuomien vähittäismyymälästä tai Alkosta tavallisella 

ostokuitilla. Ravintolan ostojen ja varastoinnin kirjanpidon valvontaa on myös ehdo-

tettu tehostettavaksi säätämällä reaaliaikainen varastokirjanpito pakolliseksi. Tällaiset 

keinot voivat ehkäistä harmaata taloutta, vaikka ehdotukset eivät koske lainkaan ra-

vintolan käyttämien tai myymien muiden tuotteiden ostamista tai varastokirjanpitoa. 

Joka tapauksessa on huomattava, että harmaan talouden vähentämiseen esitetyt keinot 

voivat joskus olla ristiriidassa esimerkiksi toimivan kilpailun edistämisen tai hallin-

nollisen taakan vähentämisen tavoitteiden kanssa. 

 

Ravintola-alan harmaan talouden ilmiöitä kuvattaessa on kiinnitetty huomiota myös 

juhlayrityksiin, jotka toimivat ilman anniskelulupaa. Yrityksillä voi olla hallinnassaan 

tilauksesta auki olevia juhlatiloja, joissa tarjoillaan ruokaa. Alkoholijuomien myymi-

nen asiakkaille ilman anniskelulupaa tällaisessa ”tilausravintolassa” on selkeästi alko-

holilaissa kielletty. Luvallisen anniskelun ja yksityisten juhlapaikkojen (esimerkiksi 

vuokrattavien työväentalojen) välisen rajanvedon kannalta ratkaisevaa on, että alkoho-

lilain 58 §:n mukaan omienkin alkoholijuomien nauttiminen on kielletty ravitsemis-

liikkeessä ja muussa paikassa, jossa yleisölle maksusta pidetään saatavana ruokaa tai 

virvokkeita. Toisin sanoen alkoholilaissa on kielletty sellaisen ”ravitsemisliikkeen” 

perustaminen, johon asiakkaat saavat tuoda omat alkoholijuomansa, mutta sallittu sel-

lainen juhlatilan vuokraaminen yksityistilaisuuteen, johon asiakkaat tuovat tai tilaavat 

omat ruokansa. Ongelma on, jos juhlatiloja vuokraa esimerkiksi pitopalveluyritys, jo-

ka järjestää itse tarjoilut asiakkaan tilaisuuteen eli toimii käytännössä ”ravintolan” ta-

voin ilman anniskelulupaa.  

 

Luvanvaraisen elinkeinon valvonnan ja tasapuolisten kilpailun edellytysten turvaami-

nen edellyttää näissä tilanteissa ensin, että alkoholilaissa määritellään lupaa edellyttä-

vä alkoholijuomien anniskelu nykyistä selvemmin. Yksi mahdollisuus on, että alkoho-

lilaissa säädetään myös juhlatilojen ja muiden rajatapausten valvonnasta esimerkiksi 

kevennetyllä menettelyllä. Samanlaista rajoitettua anniskelulupaa voisivat käyttää 

myös esimerkiksi maatilamatkailuyritykset, jotka eivät halua perustaa varsinaista ra-

vintolaa, mutta haluaisivat tarjoilla laillisesti alkoholijuomia esimerkiksi yksityis- ja 

yritystilaisuuksissa. Kansanterveyden kannalta ei ole tarvetta rajoittaa alkoholijuomien 

nauttimista tavallisissa yksityis- ja yritystilaisuuksissa, mutta niihin liittyvän liiketoi-

minnan yhdenmukainen valvonta voi silti olla tarpeen. Samalla voitaisiin luopua alko-

holilain 59 §:n velvoitteesta, jonka mukaan jokaisesta yksityistilaisuudesta tulee tehdä 

erikseen poliisille ilmoitus. 
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6 Nykyisen alkoholilain yksityiskohtainen tarkastelu  
 

Nykyisen alkoholilain rakennetta seuraten alkoholilain kokonaisuudistuksen valmiste-

lussa voitaisiin alustavan tarkastelun perusteella ottaa huomioon seuraavia muutostar-

peita ja näkökohtia:  

 

1 LUKU Yleiset säännökset  

 

Luku sisältää lain tarkoituksen, soveltamisalasäännökset ja keskeiset määritel-

mät. Määritelmistä on tarkemmin säädetty valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi 

säännökset alkoholivalmisteista ja niiden myynnistä sekä denaturoinnista on an-

nettu valtioneuvoston asetuksella.  

 

Alkoholilailla – kuten muullakin lainsäädännöllä – on tavoite, jota lainsäätäjä pyrkii 

toteuttamaan. Lainsäädännön tavoitesäännösten merkitys on lisääntynyt, vaikka niiden 

välitön oikeudellinen merkitys rajoittuu tulkinnalliseen vaikutukseen lain muiden 

säännösten soveltamisessa. Alkoholilain kansanterveydellisen tavoitteen kirjaaminen 

lakiin on erityisen tärkeää, koska laki rajoittaa osin elinkeinotoiminnan toimintaedel-

lytyksiä. Miniminä voidaan pitää nykyisessä lain 1 §:ssä säädettyä tavoitetta, joka liit-

tyy alkoholin kulutuksen ohjaamiseen ja alkoholihaittojen vähentämiseen. Vaikka al-

koholilaissa ei ole syytä kopioida tupakkalain 1 §:ää, jonka mukaan lain tavoitteena on 

tupakkatuotteiden käytön loppuminen, alkoholilain tavoitteet voitaisiin kirjoittaa ny-

kyistä tarkemmin. Yleisten terveydellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden lisäksi 

painavaksi lainsäädännön perusteeksi on suojelutarve niiltä haitoilta, joita alkoholi-

juomien käyttäjät voivat aiheuttaa läheisilleen ja ympäristölleen. Periaatteessa lain ta-

voitteet voisivat olla myös määrällisiä ja niiden arvioinnin aikaväli voi olla huomatta-

van pitkä.  

 

Alkoholilaissa tulee säätää mahdollisimman yksiselitteisesti lain soveltamiseen tarvit-

tavat määritelmät. Ensimmäinen valintatilanne koskee lain soveltamisalaa. Lakia so-

velletaan nykyään enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviin ai-

neisiin ja tuotteisiin, jotka voivat olla alkoholivalmisteita, alkoholijuomia tai väkivii-

naa. Useimmissa maissa ja esimerkiksi elintarvike- ja valmisteverotuslainsäädännössä 

alkoholittoman juoman ja alkoholijuoman raja on alempi – yleisesti jopa 1,2 tilavuus-

prosenttia. Suomenkin alkoholilaissa on jo alkoholijuomien vähittäismyynnin ja an-

niskelun ikärajoja sekä mainonnan rajoituksia säädetty koskemaan myös 1,2–2,8 tila-

vuusprosenttia sisältäviä juomia, jotka eivät siis ole alkoholijuomia. Alkoholijuoman 

määritelmän muuttaminen voisi siten olla yleisestikin perusteltua. Yli 80 tilavuuspro-

senttia alkoholia sisältävät denaturoimattomat aineet ovat puolestaan väkiviinaa, jonka 

maahantuontia, myyntiä ja käyttöä on rajoitettu.  

 

Alkoholilakiin tulisi lisätä alkoholijuomien valmistuksen, maahantuonnin, tukku-

myynnin, vähittäismyynnin ja anniskelun määritelmät, jotka nyt puuttuvat laista. Toi-

saalta alkoholilain nojalla annetuissa asetuksissa on nykyisin esimerkiksi yksityiskoh-

taisia erilaisten alkoholijuomien teknisiä määritelmiä ja yhteisön tasolla suojattujen 

maantieteellisten merkintöjen ”Suomalainen Vodka” ja ”Suomalainen marja/hedelmä-
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likööri” määritelmiä. Alkoholijuomien valmistukseen ja esittelyyn liittyvät säännökset 

kuuluvat pääosin unionioikeuteen ja elintarvikelainsäädäntöön. Maataloustuotteiden ja 

elintarvikkeiden suojattuja nimityksiä koskevat säännökset kuuluvat Suomessa maa- 

ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Tislattujen alkoholijuomien maantieteelli-

sistä merkinnöistä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa N:o 

110/2008. Kyseinen asetus kuuluu maatalousneuvoston alaisuuteen ja Suomessa siten 

myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Alkoholijuomien teknisistä mää-

ritelmistä on säädetty alkoholilaissa osittain historiallisista syistä. Mahdollisuudet al-

koholijuomien teknisten määritelmien ja maantieteellisiä merkintöjä koskevien määri-

telmien siirtämiseen pois alkoholilainsäädännöstä tulisi selvittää.   

 

Alkoholilaissa tulee myös säätää valvonnan kannalta riittävällä tavalla alkoholivalmis-

teiden myynnistä. Alkoholipitoisia elintarvikkeita ja valmisteita, jotka eivät ole alko-

holijuomia (esimerkiksi liköörikonvehteja ja ravintolisiä), on markkinoilla jatkossa-

kin, mutta niitä ei tule voida käyttää päihteenä. Myynnissä olevan etanolin denaturoi-

misesta säädetään jo osin EU-tasolla. Alkoholipitoisten aineiden verollisuudesta ja ve-

rottomuudesta sekä verosäännösten valvonnasta tulisi säätää pikemminkin verolain-

säädännössä kuin alkoholilainsäädännössä.     

 

Luvan myöntämisen edellytyksiä ja rikkomusten seuraamuksia koskevat yhteiset sään-

nökset  

 

Yleisiin säännöksiin tai omaan lukuunsa tulisi lisäksi ottaa kattavat säännökset elin-

keinotoiminnan luvanvaraisuuden yleisistä perusteista. Laissa säädettäisiin ainakin 

kaikille luville yhteisistä lupamenettelyistä, rikkomusten seuraamuksista sekä luvan-

haltijan luotettavuudesta ja yleisistä taloudellisista edellytyksistä. Lupahallinnon ja 

valvonnan tehtävät kuuluisivat edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-

tolle ja aluehallintovirastoille. Paikallisten tahojen vaikutusmahdollisuuksia tulisi lain-

säädännöllisesti vahvistaa lupahallinnossa ja valvonnassa.  

 

Kaikissa lupatyypeissä tulisi ottaa käyttöön hallinnollinen seuraamusmaksu, jonka 

valvontaviranomainen voisi määrätä silloin, jos varoitus olisi liian lievä ja määräai-

kainen luvan peruutus liian ankara seuraamus rikkomuksesta. Kunkin lupatyypin eri-

tyisistä edellytyksistä säädettäisiin asianomaisessa yhteydessä. 

 

 

2 LUKU Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistus 

 

Luku sisältää säännökset alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuksen luvanva-

raisuudesta ja sallitusta kotivalmistuksesta. Valmistusluvan myöntämisen ja sal-

litun kotivalmistuksen edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston ja so-

siaali- ja terveysministeriön asetuksilla.  

 

Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuksen luvanvaraisuuden perusteita ei ole tarvet-

ta muuttaa.  
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Alkoholijuomien kotivalmistuksen pääsääntö, jonka mukaan alkoholijuomia saa val-

mistaa kotitaloudessa yksityiseen käyttöön käymisen avulla – mutta ei tislaamalla – on 

toimiva.  

 

3 LUKU Alkoholijuomien ja väkiviinan maahantuonti sekä maastavienti 

 

Lain 3 luku sisältää säännökset alkoholijuomien kaupallisesta maahantuonnista 

ja viennistä, väkiviinan maahantuonnista ja viennistä sekä maahantuontiluvasta. 

Luvussa on lisäksi asetuksenantovaltuus, jonka nojalla on valtioneuvoston ase-

tuksella rajoitettu alkoholijuomien matkustajatuontia Euroopan talousalueen 

ulkopuolelta. 

 

Alkoholijuomien ja väkiviinan maahantuontiin ja vientiin liittyvät perussäännökset 

ovat toimivia. Nykyiset alkoholijuomien matkustajatuonnin aikarajoitukset tulee säi-

lyttää etenkin tilanteessa, jossa matkustajaliikenne Suomen ja Venäjän välillä lisään-

tyy.  

 

Alkoholijuomien maahantuonti on alkoholilain mukaan sallittua sekä yksityiseen että 

kaupalliseen tarkoitukseen. Kuluttajat saavat siten tilata alkoholijuomia esimerkiksi 

internetin kautta ulkomailta, tosin lähetyksestä on aina maksettava Suomen alkoholi-

vero. Toisaalta Alko Oy:n vähittäismyynnin yksinoikeuteen kuuluvien alkoholijuomi-

en myynti Suomessa on kielletty. Tämä merkitsee myös sitä, että sellaisia alkoholi-

juomia, jotka on jo tuotu Suomeen, ei saa välittää suomalaisille kuluttajille. Alkoholi-

lain kokonaisuudistuksessa tulisi varmistaa Valviran ja Tullin nykyisen ohjeistuksen 

toimivuus: Kuluttajat saisivat tilata ja tuoda ulkomailta alkoholijuomia Suomeen ha-

luamallaan tavalla, mutta ulkomaalaiset myyjät eivät saisi osallistua itse tai välillisesti 

mihinkään alkoholijuomien tuontiin tai myyntiin liittyviin toimenpiteisiin Suomessa.  

 

4 LUKU Alkoholijuomien ja väkiviinan myynti ja muu luovuttaminen sekä välittä-

minen 

 

Luku sisältää säännökset alkoholijuomien ja väkiviinan tukkumyynnin sekä al-

koholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun luvanvaraisuudesta. Tukku-, vä-

hittäismyynti- ja anniskeluluvan myöntämisen edellytyksistä säädetään lisäksi 

valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla. 

 

Luku sisältää lisäksi keskeiset alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua 

koskevat säännökset sekä alkoholijuomien välittämistä koskevat kiellot. Vähit-

täismyynnistä ja anniskelusta on lisäksi säädetty valtioneuvoston asetuksella. Al-

koholijuomien myynnistä ulkomaanliikenteessä on säädetty valtioneuvoston ase-

tuksella. 

 

Alkoholijuomien tukkumyynnin, vähittäismyynnin ja anniskelun luvanvaraisuuden 

perussäännösten muuttamiseen ei ole välitöntä tarvetta. Alkoholijuomien vähittäis-

myynnin yksinoikeus säilyisi siten nykyiseen tapaan valtion omistamalla Alko Oy:llä. 
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Tilaviinin ja sahdin valmistajien vähittäismyyntilupaa sekä Alkon luovutuspaikkoja 

koskevat säännökset siirrettäisiin samansisältöisinä asetustasolta lakiin.  

 

Alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun luvanvaraisuus on tarpeen säilyttää. 

Luvanvaraisen toiminnan nykyistä tarkemmilla määritelmillä ja lupamenettelyn ke-

ventämisellä pyrittäisiin säilyttämään valvonnan edellytykset ja samalla välttämään 

tarpeetonta hallinnollista taakkaa. Erityisesti alkoholijuomien anniskeluajoista ja jat-

koaikaluvan myöntämisen edellytyksistä tulee asetustason sijaan säätää lailla. Jos al-

koholilaissa säädettäisiin erityisestä jatkoaikaluvasta, luvan myöntämisen edellytykset 

eivät enää voi liittyä esimerkiksi ohjelman ”tasokkuuteen” taikka hotellin tai ravinto-

lan ”hyvätasoisuuteen”. Paikallisten tahojen vaikutusmahdollisuuksista sekä lupahal-

lintoon että valvontaan tulisi lisätä. 

 

Yleisenä uudistuksena erityisesti alkoholijuomien vähittäismyyntiin ja anniskeluun tu-

lisi säätää omavalvontavelvollisuus. Luvanvaraisuuteen ja myynnin valvontaan liitty-

viä säännöksiä voitaisiin samalla yksinkertaistaa sillä periaatteella, että toimivalla 

omavalvonnalla voidaan todennäköisesti saavuttaa parempi lopputulos kuin liiallisen 

yksityiskohtaisella sääntelyllä. Alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun ikära-

jojen valvontaa tulisi tukea säätämällä toisen henkilöllisyystodistuksen käyttäminen 

rangaistavaksi teoksi. Nykyisin alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 19 

ja 26 §:ssä säädettyä velvollisuutta tulisi selventää siten, että ostajan tulisi pyydettäes-

sä todistaa henkilöllisyytensä myös alkoholilain valvontaviranomaiselle. Viranomai-

sen mahdollisuus käyttää nykyisen alkoholilain mukaisia seurauksia tai uutta seuraa-

musmaksua rikkomustapauksissa tukisi edelleen omavalvontaa.  

 

Alkoholilakiin on esimerkiksi kirjattu melko tarkat säännökset anniskelupaikan vas-

taavan hoitajan kelpoisuusvaatimuksista. Lähtökohtana on, että anniskelupaikassa on 

aina läsnä paikan vastaava hoitaja tai hänelle määrätty sijainen. Läsnäolovaatimusta 

on erityisesti pien- ja matkailuyrityksissä pidetty liian tiukkana. Toisaalta muulle an-

niskelupaikan henkilökunnalle ei ole säädetty mitään kelpoisuusvaatimuksia. Lakisää-

teiden omavalvonnan suunnittelun yhteydessä voitaisiin harkita, että anniskelupaikan 

anniskelutoiminnasta vastaisi yksi henkilö, joka täyttää koulutuksensa tai kokemuk-

sensa puolesta laissa säädetyt vaatimukset. Hänellä ei olisi läsnäolovaatimusta, mutta 

anniskeluhenkilökunnalle voitaisiin säätää vaatimukseksi elintarvikelaissa säädettyä 

hygieniapassia vastaavan ”anniskelupassin” suorittaminen.  

 

Ulkomaanliikenteessä tapahtuvaa alkoholijuomien myyntiä koskevat säännökset tulee 

siirtää asetustasolta lakiin. Suomalaisissa vesi- ja ilma-aluksissa sekä junissa harjoitet-

tava alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu voisi nykyiseen tapaan edellyttää 

ilmoitusta, mutta laissa tulisi säätää ainakin omavalvontasuunnitelmasta ja rikkomus-

ten seuraamuksista. Alkoholijuomien vähittäismyynnistä lentokenttien verottomien 

tavaroiden myymälöistä säädettäisiin vastaavasti lain tasolla.   
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5 LUKU Mainonta ja hinnoittelu 

 

Lain 5 luvussa säädetään alkoholijuomien mainonnan ja hinnoittelun rajoituksis-

ta.  

 

Alkoholijuomien mainonnan ja hinnoittelun rajoituksia on alkoholilaissa uudistettu 

viimeksi vuonna 2007. Eduskunnassa on syksyllä 2013 käsiteltävänä viimeisin muu-

tosesitys, jolla alkoholijuomien mainontaa koskeva alkoholilain 33 § uudistettaisiin 

(HE 170/2013).  

 

Alkoholijuomien mainontaa koskevilla rajoituksilla pyritään suojelemaan erityisesti 

lapsia ja nuoria. Uudet mainonnan rajoitukset tulevat todennäköisesti voimaan vuosien 

2014 ja 2015 aikana. Tässä yhteydessä ei tämän vuoksi ole syytä käsitellä mainonnan 

rajoituksia enempää. Kun uusien säännösten vaikutukset ovat selvillä joidenkin vuo-

sien kuluttua, voidaan arvioida, tarvitaanko mainontaan lisärajoituksia.  

 

Alkoholijuomien hinnoittelua ja hinnan mainontaa koskevia säännöksiä on kritisoitu. 

Ensinnä alkoholijuomien paljousalennukset ovat kiellettyjä. Toisin sanoen alkoholi-

juoman hinta yksittäin myytynä ei saa olla korkeampi kuin yksittäisen juoman hinta 

on monipakkauksessa. Säännöksen tarkoituksena oli rajoittaa erityisesti 12 ja 24 tölkin 

pakkausten huomiota herättävän halpaa hinnoittelua. Lain muutoksen seurauksena oli, 

että myös yksittäin myytävien tölkkien hinnat alenivat. Toiseksi alkoholijuomien tar-

joushintojen ilmoittaminen myyntipaikan ulkopuolella on kiellettyä, jos tarjous on 

voimassa alle kaksi kuukautta. Säännöksen tarkoituksena oli rajoittaa erityisesti oluen 

tarjous- ja sisäänvetohinnoittelua, mutta seurauksena oli, että samanlaiset tarjoukset 

kestävät aiemman muutaman päivän sijaan nykyään vähintään kaksi kuukautta. Esi-

merkit osoittavat, että yritysten hinnoittelupäätöksiä koskevan lainsäädännön vaiku-

tukset voivat olla monimuotoisia. Paljousalennuksia ja erikoistarjouksia rajoittavilla 

säännöksillä ei todennäköisesti kyetä vaikuttamaan ”liian halpaan” alkoholin hintaan 

yhtä hyvin kuin alkoholiverotuksella. Tässä muistiossa esitettyjen alkoholiverojen ko-

rotusten toteuttamisen jälkeen on mahdollista arvioida, voidaanko alkoholijuomien 

hinnoittelua ja tarjoushinnan ilmoittamista koskevista säännöksistä välitarkastelun yh-

teydessä luopua.  

 

Alkoholilain 33 b §:ssä säädettiin vuonna 2007 alkoholijuomien varoitusmerkinnöistä. 

Säännös kuitenkin kumottiin ennen kuin se tuli voimaan. Euroopan parlamentti on 

EU:n alkoholistrategiasta vuonna 2007 antamassaan mietinnössä (2007/2005(INI)) 

painottanut, että jäsenvaltiot voivat säätää alkoholijuomia koskevista varoitusmerkin-

nöistä. Etikettiin voidaan sisällyttää varoitus siitä, että alkoholi voi aiheuttaa vakavia 

terveydellisiä ja mielenterveydellisiä ongelmia, että alkoholi aiheuttaa riippuvuutta ja 

että alkoholin käyttö raskauden aikana voi olla vaarallista sikiölle. Osana ehkäisevän 

päihdetyön ja alkoholivalistuksen tehostamista tulisi arvioida, pitäisikö myös kaikille 

alkoholijuomien kuluttajille näkyvissä alkoholijuomien pakkauksissa kertoa asiallises-

ti esimerkiksi alkoholin aiheuttamasta syöpävaarasta ja sikiön vahingoittumisen vaa-

rasta. 
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6 LUKU Alkoholijuoman ja väkiviinan hallussapito ja kuljetus sekä veroton varas-

tointi 

 

Luku sisältää alkoholijuomien ja väkiviinan hallussapitoa koskevat kiellot sekä 

säännöksen niiden verottoman varaston hyväksymisestä. 

 

Alkoholijuomien hallussapitoa koskevien säännösten säilyttäminen on tarpeen erityi-

sesti alaikäisten alkoholinkäytön ehkäisemiseksi. Edellä on todettu, että verosäännös-

ten valvonnasta tulisi säätää pikemminkin verolainsäädännössä kuin alkoholilainsää-

dännössä. 

 

7 LUKU Alkoholiyhtiö 

 

Luvussa säädetään alkoholiyhtiön alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeu-

teen liittyvistä tehtävistä ja yhtiön hallinnosta. Alkoholiyhtiön tehtävistä on li-

säksi säädetty valtioneuvoston asetuksella. 

 

Alko Oy:n hallinnosta ja tehtävistä annetut säännökset ovat yleisesti olleet toimivia. 

Alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen säännökset alkoholijuomien valikoi-

maan ottamisesta, valikoimasta poistamisesta ja hinnoittelusta tulee siirtää asetustasol-

ta lakiin.  

 

8 LUKU Ohjaus, valvonta ja seuraamukset 

 

Luvussa säädetään sosiaali- ja terveysministeriön toimivallasta ja asetuksenanto-

valtuudesta sekä valvontaviranomaisten valvonta- ja tarkastustoimivallasta sekä 

rekisterinpidosta ja salassapidosta. Luvussa säädetään myös valvontaviran-

omaisten virka-avusta, ohjeiden antamisesta sekä kielloista ja turvaamistoimista. 

Lukuun lisättiin vuonna 2009 ne rangaistussäännökset, joita ei siirretty rikoslain 

kokonaisuudistukseen liittyen rikoslakiin.  

 

Alkoholirikoksia koskevat säädökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2009 

(641/2009−643/2009). Rangaistussäännöksissä ei ole mainittavia muutostarpeita lu-

kuun ottamatta toisen henkilöllisyystodistuksen käyttämistä koskevaa kriminalisointi-

tarvetta alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun yhteydessä. Yleistä rangais-

tussäännöstä asiasta ehdotettiin hallituksen esityksessä HE 169/2005, mutta lakivalio-

kunta katsoi, ettei yleiselle kriminalisoinnille ole riittäviä perusteita ja jätti avoimeksi 

mahdollisuuden erityiseen tarpeeseen liittyvälle rangaistussäännökselle (LaVM 

15/2005).  

 

Alkoholilain mukaan valvontaviranomaisilla on oikeus päästä tarkastamaan luvanhal-

tijan tiloja ja toimintaa sekä saada valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. 

Lain mukaan viranomaiset voivat saada tässä tarkoituksessa tarvittaessa virka-apua 

esimerkiksi poliisilta. Viranomaisten tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista tulisi säätää 

nykyiseen tapaan.  
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9 LUKU Muutoksenhaku 

 

Luvussa säädetään muutoksenhausta valvontaviranomaisten ja alkoholiyhtiön 

päätöksiin. 

 

10 LUKU Erinäiset säännökset 

 

Lukuun on koottu säännökset viranomaisten perimistä maksuista, alkoholi-

juomien nauttimiskielloista, alkoholijuoman ja väkiviinan pois ottamisesta, hal-

tuun ottamisesta ja hävittämisestä sekä rahaksi muuttamisesta. Valtioneuvoston 

asetuksella on säädetty juomien poisottamista koskevista edellytyksistä.  

 

Alkoholijuomien hallussapitoa ja nauttimista koskevat alkoholilain säännökset muo-

dostavat yhdessä järjestyslain ja kokoontumislain vastaavien säännösten kanssa koko-

naisuuden, joka tulisi uudistaa perusteellisesti. Alkoholijuomien nauttimista koskeva 

58 § liittyy olennaisesti alkoholijuomien vähittäismyynnin ja anniskelun määritelmiin 

ja toiminnan luvanvaraisuuteen: Alkoholijuomia ei esimerkiksi saa nauttia vähittäis-

myyntipaikassa eikä ravitsemisliikkeessä, jolla ei ole anniskelulupaa. Lisäksi pykäläs-

sä kielletään alkoholijuomien nauttiminen ”julkisessa tilaisuudessa” ja annetaan polii-

sille valtuus kieltää alkoholijuoman nauttiminen ”julkisella paikalla”, jos yleisen jär-

jestyksen ylläpitäminen niin vaatii.  

 

Sekä järjestyslain (612/2003), jossa säädetään alkoholijuomien nauttimisesta ”yleisillä 

paikoilla”, että kokoontumislain (530/1999), jossa säädetään mm. alkoholijuomien 

hallussapidosta – mutta ei nauttimisesta – ”yleisötilaisuuksissa”, valmistelussa on vii-

tattu alkoholilakiin, mutta sääntelyä ei tältä osin ole käsitelty kokonaisuutena eikä al-

koholilain vanhentuneita termejä ole korjattu. 

 

Säädösteknisesti vaikuttaisi nykyistä paremmalta ratkaisulta, jos alkoholilaissa säädet-

täisiin alkoholijuomien nauttimisesta ja hallussapidosta siltä osin kuin ne liittyvät al-

koholijuomien vähittäismyyntiin ja anniskeluun ja niiden valvontaan. Alkoholilaissa 

ei siten olisi tarvetta säätää alkoholijuomien nauttimisesta järjestyslain mukaisilla 

yleisillä paikoilla tai kokoontumislain mukaisissa tilanteissa.   

 

Alkoholilain 60 §:n ja alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 31 §:n mu-

kaan henkilöltä pois otetut alkoholijuomat voidaan hävittää laissa säädetyin edellytyk-

sin silloin, jos henkilö on rikkonut alkoholijuoman nauttimista tai alkoholijuoman hal-

lussapidon ikärajaa koskevaa säännöstä. Päihtyneen henkilön säilöönoton yhteydessä 

pois otetut alkoholijuomat sen sijaan tulee palauttaa aamulla omistajalleen. Alkoholi-

juomien poisottamista ja hävittämistä koskevat säännökset voivat tulla sovellettaviksi 

erilaisissa tilanteissa esimerkiksi yleisillä paikoilla, liikennevälineissä, yleisötilaisuuk-

sissa ja erilaisissa laitoksissa. Tärkeintä olisi, että säännökset toimisivat käytännössä ja 

mahdollistaisivat valvonnan toimivuuden.  


