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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksialkoholilain kokonaisuudistukseksi

Yhteenveto

Yleisarvio

Alkoholihaittoja ei voi ehkäistä lisäämällä väestön alkoholinkulutusta. Koska lakiehdotus johtaisi kulutuksen
kasvuun, sen sisältö on keskeisiltä osin ristiriidassa tarkoituspykälänsä kanssa. Lakiluonnoksen tärkein
kulutusta ja haittoja lisäävä ehdotus on päivittäistavarakaupoissa myytävien juomien

enimmäisalkoholipitoisuuden nosto 5,5 prosenttiin. Siksi THL vastustaa erityisesti tätä toimenpidettä.

Jos nyt esitetty liberalisointi todettaisiin virheeksi, EU-lainsäädännön ja kansainvälisten kauppasopimusten
vuoksi 4,7 prosentin rajan palauttaminen voi olla hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta.

THL katsoo, että sosiaali- ja terveysnäkökohdat, julkisen talouden edut ja elinkeinoelämän yleinen intressi
huolehtia työvoiman työkyvystä ja riittävyydestä tulee nostaa korkeammalle sijalle. Nyt lakiesityksessä
erityisesti vähittäismyyjien ja panimoalan intressit on asetettu etusijalle.

Alkoholin vähittäismyyntimonopoli on Suomessa keskeinen haittoja vähentävä keino, jonka perustaa

lakiehdotus monin tavoin murentaa.

Elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kansalaisten paikallista vaikuttamista on tehostettava, jos

anniskelurajoituksia puretaan.

Vaikutusarvio

L. Lakiehdotuksen toteuttaminen lisäisi terveys- ja hyvinvointihaittoja pitkälle tulevaisuuteen ja

alkoholihaittojen määrä alkaisijälleen kasvaa. Arviomme mukaan alkoholin kulutus lisääntyisi 5-6 prosenttia,
mikä lisäisi alkoholikuolemia vuosittain 150:lla ja alkoholisairauksista ja tapaturmista johtuvia sairaalahoitoja
1500:lla.

2. Lakiehdotuksen toteuttaminen ei lisäisi työllisyyttä merkittävästi, ja lisäksi vähittäiskaupoissa myytävän
juomien enimmäisalkoholipitoisuuden nostaminen 5,5 prosenttiin altistaisi kotimaisen oluen nykyistä
voimakkaammalle ulkomailta tulevalle kilpailulle. Kun huomioidaan haittakustannusten lisääntyminen,
kokonaissaldo kansantaloudelle olisi negatiivinen ja kestävyysvajeen umpeen kurominen tulisi vaikeammaksi

3. Luopuminen anniskeltujen alkoholijuomien kerta-annosten enimmäismääristä ja ravintoloiden
aukioloaikojen pidentyminen lisäisivät todennäköisesti humalaan johtavaa kulutusta ja humalahaittoja.

4. Lakiehdotuksen toteuttaminen lisäisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta ja käyttöä.

5. Lakiehdotuksen toteuttaminen kasvattaisi terveysongelmien sosioekonomisia eroja.
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6. Lakiehdotuksen toteuttamisen seurauksena erityisesti nuorten suosimien alkoholijuomien
alkoholipitoisuus kasvaisija niiden valikoima lisääntyisi. Tämä uhkaisi pysäyttää alaikäisten alkoholinkäytön
pitkään jatkuneen alenevan trendin tai kääntää sen nousuun.

7. Lakiehdotus lisäisi mielenterveysongelmia, tapaturmia sekä työ- ja perhe-elämästä syrjäytymistä.

Sisältö:

Yhteenveto

1. Yleisiä näkökohtia (s. 3)

- Alkoholihaittoja ei voi ehkäistä lisäämällä väestön alkoholinkulutusta (s. 3)

- Vähittäismyyntimonopolia ja nykyisen lupajärjestelmän perusluonnetta ei saa vaarantaa (s. 5)

- Elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kansalaisten paikallista vaikuttamista on tehostettava mikäli
anniskelurajoituksia puretaan (s. 6)

2. Vaikutusarviointiin l¡¡ttyv¡ä näkökohtia (s. 7)

- Vaikutukset WHO:n kansanterveystavoitteiden saavuttamiseen (s. 7)

- Vaikutukset kestävyysvajeeseen ja työllisyyteen (s. 9)

- Vaikutukset anniskeluun ja akuutteihin haittoihin (s.10)

- Vaikutukset riskikulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeeseen (s. 1L)

- Vaikutus terveyden eriarvoisuuteen (s. 12)

- Vaikutukset lapsiin ja nuoriin (s.13)

- Muut terveys- ja hyvinvointivaikutukset (s.13)

3. Pykäläkohtaiset huomiot (s. 14)

4. Alkoholilakia täydentävät lainsäädännön keinot (s. 17)
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L. Yleisiä näkökohtia

L.1. Alkoholihaittoja ei voi ehkäistä lisäämällä väestön alkoholinkulutusta

Hallituksen esityksen mukaan alkoholilain perustarkoituksena on alkoholin aiheuttamien haittojen

ehkäiseminen. Alkoholinkäyttäjille itselleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheutuvien

alkoholihaittojen vähentäminen edellyttää alkoholin kulutuksen vähentämistä, kuten lakiluonnoksen

periaatepykälässä sanotaan (1 5). Viime vuosikymmenten kokemukset ja tutkimus ovat osoittaneet, että

alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntyessä haitat lisääntyvät, vaikka kulutuksen ohjaaminen miedompiin
juomiin tai valvottuihin ympäristöihin onnistuisikin .Koska lokiehdotus johtoisi kulutuksen kosvuun, sen sisoltö

on keskeisiltti osin ristiriidosso tarkoituspykälänsä kanssa.

Lakiluonnoksen hyväksyminen lisäisialkoholinkulutusta, koska alkoholilakiin ehdotettujen muutosten

yhteisvaikutukset lisäisivät alkoholijuomien fyysistä ja taloudellista saatavuutta:

- päivittäistavarakauppojen alkoholijuomien valikoimaa laajennettaisiin (alkoholipitoisuuden

maksimiraja nostettais¡in 5,5 prosenttiin; valmistustaparajoitus poistettaisiin),

- alkoholijuomien myyntioikeuksia laajennettaisiin (ulosmyynti mahdollistettaisiin 8400

anniskelupaikalle; pienpanimomyymälät sallittaisiin; Alkon kauppa-autot ja -veneet sallittaisiin; Alkon

aukioloaikoja pidennettäisiin a rkipäivisin tunnilla),

- anniskeluoikeuksien rajoituksia vähennettäisiin (painopiste si¡rrettäisiin viranomaisvalvonnasta

elin ke ino n ha rjoittajie n omava lvontaa n ).

Näiden ehdotusten tuloksena 4,7-5,5 prosenttisten alkoholijuomien myyntipisteiden lukumäärä lisääntyisi

350 Alkon myymälästä potentiaalisestijopa yli L3000 päivittäistavarakauppaan ja anniskeluravintolaan. Sekä

kotimaisten että erityisesti ulkomaisten panimotuotteiden ja juomasekoitusten tarjonta lisääntyisi

olennaisesti. Lisäksi luotaisiin markkinatilanne, jossa 4,7-5,5 -prosenttisten alkoholijuomien hinnat alenisivat

tuntuvasti (korkeamman veron osuus 4,5 -prosenttisen keskioluen ja 5,2 -prosenttisen nelosoluen

hintaerosta on vain 7,5 senttiä pullolta)ja ne tulisivat muutoinkin laajamittaisemman myynninedistämisen

piiriin. Näistä syistä alkoholinkulutuksessa tapahtuisi yhtäältä siirtymä väkevämpään suuntaan, ja toisaalta
juomille syntyisi aidosti uutta kysyntää.

THL arvioi, että näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena alkoholin kokonaiskulutus kasvaisi noin 6

prosenttia ja siihen liittyvät sosiaaliset ja terveydelliset haitat lisääntyisivät aiheuttaen lisäkustannuksia

veronmaksajille ja yhteiskunnalle. Aikaisempien kokemusten perusteella alkoholipolitiikan liberalisoinnit ovat
johtaneet Suomessa merkittävään alkoholin kokonaiskulutuksen ja haittojen kasvuun (Kuviot t ja 2).

www.thl.fi
T.:r'¿e'lrler¡ ja hi¡vinvoi¡ni,¡ laitorj . inst¡ti.rìet lör ¡àlsa ocn väifärcJ . \jatir¡nal irrstirute fcr Hs:alth :nd ilVelfare

TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS

LAUSUNTO
THL| 1 641 I 4.00.00/201 6



s TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS

LAUSUNTO
ïHLt 1 641 I 4.00.00/201 6

-Pahoinp¡telyt

4(1 8)

Pia Mäkelä 16.1.2017

Kuvio L: Alkoholipolitiikan liberalisoinnit ja alkoholin kokonaiskulutus Suomessa, 1960-2015

Uusi alkoholileinsäãdäntó 1969 Uusi alkoholilaki 1995 Alkoholiveroa alennetaan keskimäärin 33 %
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Kuvio 2: Alkoholin kokonaiskulutuksen ja haittojen (alkoholin aiheuttama maksasairauskuolleisuus ja

pahoinpitelyt) yhteys Suomessa vuosina 1969-2015.
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Toimenpiteistä ehdottomasti tärkein kulutusta ja haittoja lisäävä muutos on päivittäistavarakaupoissa

myytävien juomien alkoholipitoisuuden maksimirajan nosto 5,5 prosenttiin. Siksi THL vostustaa erityisesti

tqtö toimenpidettä.

Olosuhteet ovat myös muuttuneet olennaisesti siitä, mitä ne olivat lakiehdotuksen linjauksista päätettäessä.

Joulukuisen päätöksen mukaisesti Virossa alkoholiverotus nousee 70 prosentilla heinäkuussa 2077, ja

helmikuussa 2018 vielä lisää niin, että verosta tulee kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Hintaeron

pieneneminen hillitsee tuontia Virosta.

Hallituksen esityksen yleisperusteluissakin todetaan, että valitun alkoholilain uudistamisen päälinjan myötä

"alkoholijuomien kokonaiskulutus ja haitat lisääntyisivät" (s. 32). Yleisperusteluissa mainitaan kolme

vaihtoehtoista uudistamisen päälinjaa. Keskimmäisen mukaan vähittäismyyntijärjestelmä säilyisi pääosin

ennallaan, mutta kulutuskysyntää suunnattaisiin merkittävämmin ravintola-alalle, jolloin alkoholin

kokonaiskulutus ja haitat eivät varsinaisesti lisääntyisi (s. 32). Sosiaali- ja terveyspoliittisesti tämä vaihtoehto

olisi selvästi suotuisampi kuin ne vähittäismyynnin vapauttamista koskevat ehdotukset, joihin nykyinen

lakiehdotus painottuu. Hallituksen esityksessä etusijalle on asetettu erityisestivähittäismyyjien, panimoalan
ja anniskeluelinkeinon intressit. THL kotsoo, että olkoholiloin uudistuksesso nyt toko-ololle jätetyt sosiooli- jo
terveysnäkökohdat, julkistolouden edut ja elinkeinoelämän yleinen intressi huolehtia työvoimon työkyvystö jo
riittövyydestö tulee nostaa korkeommolle sijolle jo uudistao olkoholiloki keskimmäistä pätilinjao noudattaen.

1.2. Vähittäismyyntimonopolia ja nykyisen lupajärjestelmän perusluonnetta ei saa vaarantaa

Saatavuuden rajoittaminen markkinaehtoista saatavuutta niukemmaksion keskeinen alkoholinkäytön

haittojen vähentämisen keino. Suomessa tämän periaatteen mukainen keskeinen työkalu on alkoholin

vähittäismyyntimonopoli: eduskunta on säätänyt Alkoholiyhtiön erityistehtäväksi huolehtia sille säädetystä

alkoholijuomien vähittäismyynnistä siten, että tavoitteena on ehkäistä alkoholin kulutuksesta aiheutuvia

haittoja. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että myymälöiden enimmäismäärää rajoitetaan ja aktiivisesta

myynninedistämistoiminnasta pidättäydytään. Erityistehtävänsä vuoksi Alko Oy:n omistajaohjauksesta ja

va lvo n nasta vastaa kin sosiaa li- ja terveysm in iste riö.

Väestö kannattaa alkoholimonopolin käyttöä haittojen rajoittamiseksi: THL:n tutkimuksen mukaan 60

prosenttia väestöstä katsoi vuonna 201-6, että valtion alkoholimonopoli Alko ja sille annettu yksinoikeus

alkoholijuomien vähittäismyyntiin on hyvä tapa rajoittaa alkoholihaittojen laajuutta. Mahdollisuuksia tämän

työkalun käyttöön ei tule puolihuolimattomasti murentaa. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa,

etteiväkeviä alkoholijuomia myydä päivittäistavarakaupoissa, mutta mikäli alkoholimonopolin pohjaa

murennetaan ja luodaan tie viinien siirrolle päivittäistavarakauppaan, perässä seuraisivat Alkon

myymä läverkon supistumisen vuoksi nopeasti myös väkevät alkoholijuomat.

Erijuomalajien vähittäismyyntimonopolien purkamisen vaikutuksista on tutkimuksia sekä Pohjois-Amerikasta

että Pohjoismaista. Näitä tutkimuksia koskevan katsauksen mukaan niissä on vahva näyttö siitä, että

alkoholin vähittäismyynnin yksityistäminen johtaa alkoholin liikakäytön lisääntymiseen.
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Hallitus ehdottaa lakiin useita muutoksia, joilla alkoholin vähittäismyyntimonopolin pohjaa murennetaan.

Näistä tärkeimpiä ovat vähittäismyyntimonopolin ulkopuolella myytävien tuotteiden väkevyyden nostaminen

ja valmistustaparajoituksesta luopuminen sekä uusien monopolin ulkopuolisten vähittäismyyntikanavien

avaaminen (anniskelupaikat, pienpanimomyymäläIl. Nömä toimet olisivot omioan vahentiimiiön

alkoholimonopolin merkitystd ja modoltamaan kynnystä vootimuksille loajentao priivittöistavarokouppojen

vähittaismyynti myös vohvempiin juomiin.

Mikäli päivittäistavarakauppojen vähittäismyynnin laajentamisen kielteiset seuraukset kansanterveydelle tai

elinkeinoelämälle osoittautuvat kestämättömiksi, paluu aiemman laajuiseen monopoliin voi

yhteisölainsäädännön ja kansainvälisten kauppasopimusten puitteissa olla vaikeaa ellei mahdotonta: jos on

itse vapaaehtoisesti nostettu raja 5,5 prosenttiin, on vaikea perustella että 4,7% raja on kansanterveyden

perusteella niin välttämätön, että tähän kotimaista oluttuotantoa suosivaan 4,7 prosentin rajaan olisi

oikeutta enää palata.

Hallitus esittää, että enintään 5,5-prosenttisten juomien vähittäismyyntilupa voitaisiin myöntää

anniskeluluvan yhteyteen (17 S). Hallitus ei kuitenkaan perustele, mitä elinkeinopoliittista etua

alkoholijuomien ulosmyynnistä olisi ravintoloille. Hallituksen esityksessä eiole pohdittu sitä, miten

ulosmyynti vaikuttaisi niihin seikkoihin, joiden vuoksi henkilöstön valvomaa anniskelualuetta pidetään

alkoholipoliittisesti suotavana juomispaikkana humala- ja häiriöhaittojen vähentämiseksi. Lakijohtaisi

todennäköisesti myös siihen, että alkoholimyynti lisääntyisi uusissa yhteyksissä ja paikoissa -tulisiko
esimerkiksi lapsiperheiden suosiossa olevista uimarannoista uusia kulutuspaikkoja? THL katsoo, että

anniskelurovintoloiden ulosmyyntiö eitule sallio kuin poikkeustapauksissq (esim. olkoholijuomien

es itte lyti I o is u udet ).

Vastapainona näille väestön tukea nauttivan alkoholimonopolin pohjaa murentaville ehdotuksille THL kotsoo,

että olkoholijuomien rojot ylittävän etömyynnin selkeö kielto (30 9) tukee vähitttiismyynnin

m o n op ol ij d rjeste I m ö n e de I lyty ksi ö j a toi m i nta m a h d ol I isu u ksi o.

1.3. Elinkeinonharjoittajien omavalvontaa ja kansalaisten paikallista vaikuttamista on tehostettava mikäli

a nniskelurajoituksia puretaa n

Hallituksen esityksessä ehdotetaan elinkeinotoiminnan helpottamiseksierityisestianniskelua koskevien

yksittäisten rajoitusten purkamista. Purettavista rajoituksista potentiaalisten haittojen kannalta

merkittävimpiä ovat anniskelun jatkoaikalupien muuttaminen luvanvaraisista ilmoituksenvaraisiksi (43 5)

sekä luopuminen anniskelupaikkojen aukioloaikojen rajoituksista (s. 68)ja kerralla anniskeltavan

alkoholijuoman enimmäismäärästä (s. 67, 40 S). Toteutuessaan esitetyt anniskelurajoitusten purkutoimet

mahdollistaisivat kello kahden jälkeen yöllä auki olevien anniskelupaikkojen lukumäärän kasvun,

anniskeluajan jatkumisen kello neljään asti aamulla ja alkoholijuomien nauttimisen anniskelutiloissa kello

viiteen asti aamulla. Nämä muutokset yhdessä lisäisivät yöaikaista alkoholijuomien saatavuutta ja

humalakulutuksen sekä pahoinpitelyiden ja tapaturmien riskiä anniskelupaikoissa ja yleisillä paikoilla. Tämä

lisäisi terveydenhuollon ja järjestyksenvalvonnan kustannuksia ja kuormitusta erityisesti yöaikaan.

www.thl.fi
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Vaikka anniskelupaikoissa kerralla myytävän alkoholijuoman enimmäismäärää eienää rajoitettaisi laissa,

hallituksen esityksen mukaisesti luvanhaltijan ja hänen henkilökuntansa tulee turvallisuussyistä aina valvoa,

että anniskelupaikassa ei myydä alkoholijuomia selvästi päihtyneille asiakkaille eikä tällaisia asiakkaita

oleskele anniskelualueella. Varsinkin anniskelun enimmäismääristä ja aukiolorajoituksista luopumisen

yhteisvaikutus voijohtaa siihen, että alkoholia tilataan erityisen runsaastijuuri ennen anniskeluajan

päättymistä. Tämä voi lisätä selvästi päihtyneiden määrää anniskelupaikoissa varsinaisen anniskeluajan jo

päätyttyä. Anniskeluhenkilökunnan valvontavastuuta lisää myös ehdotettu anniskelupaikkojen oikeus myydä

ulos mietoja alkoholijuomia (<5,5 %).

Näistä syistä IH¿ pitoö völtttimöttömöni| ettö hollituksen esityksen mukaisesti tehostetaon

elinkeinonhorjoittajien omavolvontotoimia,joilla pyritään estämään liiallista päihtymystä ja siitä aiheutuvia

haittoja anniskelupaikoissa ja niiden ympäristössä. Omavalvontatoimista tärkeimpiä ovat luvanhaltijan

velvollisuus huolehtia anniskelupaikan järjestyksenvalvonnasta erityisestijatkoaikalupapaikoissa, anniskelua

hoitavan henkilön osaamistodistus alkoholilakiin liittyvistä valvontavelvollisuuksista sekä anniskelupaikkojen

kirjalliset omavalvontasuunnitelmat. Hallituksen esityksen mukaan jatkoaikaan liittyisi erityinen velvollisuus

huolehtia anniskelupaikan järjestyksenvalvonnasta siten, että jos anniskelua jatketaan anniskelupaikassa

kello L.30:n jälkeen, luvanhaltijan tulisi asettaa kaksijärjestyksenvalvojaa jokaista alkavaa 200 asiakaspaikkaa

kohti (44 S). IH¿ puoltoo tötä esitystä, sillö järjestyksenvalvontatoimillo voidoan osaltoan puskuroida niitä

tilannekohtaisio humalahaittoriskejö, joito onniskelurojoitusten purkuun liittyy.

On tärkeää, että hallituksen esitys tukee kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä lähiympäristön

kuulemista lupahallinnossa koskien esimerkiksi anniskelulupien myöntämistä ja rajoittamista tilanteissa,

joihin osallistuu lapsia ja nuoria sekä vahvistaa kunnan itsehallintoa alkoholilupa-asioissa.

Alkoholilainsäädännössä ei nykyisin ole varsinaisia säännöksiä siitä, milloin ja miltä tahoilta lupaviranomaisen

tulisi pyytää esimerkiksianniskelulupahakemuksesta lausuntoja.THL pittiö kannatettavino hallituksen

esityksessti ehdotettujo toimia poikollisen vaikutus- jo ptiätösvollan lisaämiseksi io täsmentämiseksi

alkoholilupa-asioisso olkoholihaittojen vöhentämiseksi. Huomiota tulisi kiinnittöri siihen milloinen painoorvo

poi ka l l i se I I a n ä ke my kse l l ö on l opu l l isessa a n n i s ke l u l upa pä ötöksessö.

2. Vaikutusarviointiin liittyviä näkökohtia

2.1. Vaikutukset kansanterveystavoitteiden saavuttamiseen

Hallituksen esityksen yhteisvaikutukset lisäävät alkoholin kulutusta ja vaikeuttavat alkoholihaittojen

vähentämistä tilanteessa, jossa sekä väestön ikärakenteen ja terveyden kehitys että kansantalouden

kestävyys edellyttävät alkoholin kulutuksen ja haittojen vähentämistä. Viime vuosikymmenten aikana

alkoholisyyt ovat olleet suurin yksittäinen kansanterveystyön epäonnistuminen muutoin voimakkaasti

vähentyneessä työikäisten kuolleisuudessa (kuvio 3). Vasta vuoden 2007 jälkeen, kun alkoholiveroja on

kiristettyviiteen otteeseen ja taloudellinen kehitys on ollut heikko, suunta on saatu käännettyä. Suomion

WHO:n ja YK:n jäsenenä sitoutunut kansantautien ehkäisyn toimintaohjelman tavoitteeseen vähentää

haitallista alkoholinkulutusta ainakin 10 prosentilla vuoteen 2025 mennessã. Suomessa tämä edellyttää

www.thl.fi
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alkoholin kokonaiskulutuksen palauttamista 1990-luvun puolivälin tasolle eli 10 litraan puhdasta alkoholia L5

vuotta täyttä nyttä kohden.

THL:n todennäköisimpänä pitämän skenaarion mukaan hallituksen ehdotuksen mukaiset muutokset lisäisivät

alkoholin kokonaiskulutusta 6 prosenttia. Tämän skenaarion oletukset ovat, että päivittäistavarakaupoissa

myydyn alkoholin väkevyys nousisi 4,5%o:sta 5%:ün (keskioluen, siiderien ja long drink -juomien kulutuksesta

noin 60% siirtyisivahvempaan) ja päivittäistavarakauppojen alkoholijuomien litramääräinen nettolisäys (yli

Virosta ja Alkosta tulevien siirtymien) olisi 5%. Tämä tarkoittaisi keskimäärin yhtä pullollista lisää vahvaa

olutta taijuomasekoituksia kuukaudessa aikuista kohti. Vahvempien oluiden ym. kulutusta lisäävät,

tutkimuskirjallisuudessa hyvin dokumentoidut mekanismit ovat: hinnan merkittävä aleneminen, valikoiman

lisääntyminen (kotimaiset ja ulkomaiset 4,7-5,5-prosenttiset oluet; olemassa olevat ja kehitettävät
juomasekoitukset), fyysisen ja ajallisen saatavuuden paraneminen sekä yksityiseen kauppaan liittyvä

aktiivisempi myynnin edistäminen. Osa päivittäistavarakauppojen myynnin lisäyksestä on siirtymiä Virosta ja

Alkosta. Näiden määrä riippuu vahvempien oluiden ym. hinnoittelusta, mutta kokonaiskysynnän muutos ja

kansanterveysvaikutus eivät ole näiden siirtymien tarkasta määrästä riippuvaisia. Mitä enemmän Viron

tuontia saadaan siirtymään Suomeen, sitä houkuttavampia tuotteetovat ja sitä enemmän ne myös lisäävät

muuta kysyntää. Missään tapauksessa ei voida ajatella, että alkoholilain muutosten vaikutus rajautuisi vain

Virosta tuodun alkoholin Suomeen siirtämiseen. Tutkimustulokset erijuomalajien ristijoustojen pienuudesta

taas antavat olettaa, että väkevien ja viinin myynnin korvautuminen oluella jää vähäiseksi. Sen sijaan

väkevien korvautuminen lonkeroilla ja juomasekoituksilla on suurempi kysymysmerkki. Julkisuudessa olleen

toisen eli Päivittäistavarakauppa ry:n Taloustutkimukselta tilaaman arvion mukaan kokonaiskulutus

lisääntyisi vain 0,5%. Tämä arvio perustuu internet-paneelilta kysyttyihin ihmisten arveluihin siitä, miten he

käyttäytym istää n m u utta isivat.

Alkoholin aiheuttamien haittojen ajallisten muutosten on näytetty läheisesti seuraavan kokonaiskulutuksen

muutoksia (ks. myös Kuvio 2), mutta esimerkiksi kuolleisuuden kasvuprosentti on yleensä ollut suurempi kuin

kokonaiskulutuksen. Jos kasvuprosentti olisi sama, tarkoittaisi kuuden prosentin muutos noin L50

lisäkuolemaa vuosittain ja noin 1500-2000 sairaalahoitojaksoa. THL:n näkemyksen mukoon hollituksen

esittiimiit muutokset listiisivät kulutusto jo siten myös terveys- ja hyvinvointihoittojo pitkdlle tulevoisuuteen jo
palauttaisivot hoitot oiemmolle kqsvu-urolle.

www.thl.fi
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Kuvio 3: Työikäisten kuolemansyyt 100 000 asukasta kohti I971-201.4

-Kasvaimet

- 
Verenkie rtoelinten
sairaudet

atrllç6þsliperäiset

-ïapaturmat

-ltsemurhat
-- Muut

d<tF.rrrooo

Lähde: Tilastokeskus

2.2. Vaikutukset kestävyysvajeeseen ja työllisyyteen

Alkoholilain uudistamisesta käydyssä keskustelussa on vedottu siihen, että rajoitusten vähentämisellä olisi

merkittäviä työllistäviä vaikutuksia. THL kiinnittiiä huomioto siihen, ettii lokiehdotuksen yleisperusteluisso

esitetyt arviot lokiehdotusten työllistämisvoikutuksista ovat sekä eptivarmoja että parhaimmillaonkin

viihöisiri. Myyntiä lisäävät lain muutosehdotukset eivät kohdistu työvoimavaltaiseen ravintola- ja

anniskeluelinkeinoon vaan lähinnä päivittäistavarakauppaan ja panimoteollisuuteen.

Alkoholijuomien myyntiin ja valmistukseen liittyvä kokonaistyöllisyys Suomessa on enintään 30 000

henkilötyövuotta. Vaikka alan työpaikkojen määrä onkin suuri, alkoholilakiin ehdotetut muutokset eivät toisi

merkittävästi lisää työpaikkoja eivätkä etenkään parantaisi kansantalouden tilannetta. Alkoholisidonnaisen

työllisyyden kehityksen kannalta ratkaisevaa ei

ole ollut työllisyys valmistuksessa tai vähittäismyynnissä vaan anniskelumyynnissä. Alkoholin myynnín kasvu

on liittynyt Suomessa pikemminkin alkoholijuomien valmistuksen ja myynnin tuottavuuden nousuun kuin

työllisyyden lisääntymiseen. Vaikka pöivittöistovarokouppa on oluen pääasiallinen myyntikanava (83 %

Panimoliiton jäsenyritysten tuotteista vuonna 20L5), oluen myynnin lisäyksen voinee odottaa lisäävän

kaupan työllisyyttä vain vähän, ja vain jos myynnin volyymi kasvaa merkittävästi.1

Anniskelun osuus alkoholityöllisyydestä on ollut yli puolet. Hallituksen anniskeluun esittämät muutokset,
jotka mahdollisesti kasvattaisivat myyntiä (happy hour -mainonta, rajoittamattomat annoskoot ja ulosmyynti)

t Niilola K. Alkoholijuomien tuotanto ja myynti työllistäjänä. STM Selvityk siä 2007:57
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tuskin lisäisivät työvoiman tarvetta olennaisestí. Jatkoaika-annniskelun laajeneminen vaikuttaisi

todennäköisesti pikemmin työvuorojen ajoittumiseen kuin olennaiseen lisätyöllisyyteen.

Vuonna 2015 ponimoalolla työskenteli reilut L700 henkeä ja kotimaan myynnistä 60 prosenttia olioluita,
siidereitä ja long drink -juomia. Panimoalan työntekijöiden määrä on vähentynyt sekä alkoholin kulutuksen

nousutrendin aikana (I8 %tla 2OO3-2O07) että sen laskutrendin aikana (29 %tla 2008-2015)2.

Pienpanimotoiminnon lisääntymisen vaikutus panimoalan työllisyyteen on hyvin pieni. Vuonna 2OL4

Suomessa toimi 35 pienpanimoa, joista lähes puolet tuotti enintään 30 000 litraa olutta vuodessa3, ja jotka

työllistivät yhdestä muutamaan kymmeneen työntekijää.0 Sekä alkoholijuomia että alkoholittomia

virvoitusjuomia valmistavan Suomen ylivoimaisestisuurimman pienpanimon tuotanto vuonna 201-5 oli 20

miljoonaa litraa työvoiman määrän ollessa noin 50 henkeä.s

Oluen valmistuksen välillisissä työllisyysvaikutuksissa painottuvat moatolous- jo kuljetusola. Hallituksen

esityksessä ei ole arvioitu, kuinka paljon ulkomaisten panimoiden osuus Suomen päivittäistavarakauppojen

myynnistä kasvaa, ja mitä se merkitsisi suomalaiselle maataloudelle.

Suomalaiset panimot ovat voineet sovittaa tuotantonsa suomalaisissa päivittäistavarakaupoissa sallitun 4,7

prosentin alkoholipitoisuuden mukaiseksi, kun taas ulkomaisille toimijoille tämä eityypillisestiole ollut

kannattavaa . Rajon nostaminen 5,5 prosenttiin porontoa siis oivan erityisesti ulkomaisten panimoiden

kilpoilutilannetto Suomen morkkinoil/o. Siinä mitassa kuin nimenomaan ulkomaisten panimoiden myynti

lisääntyy, se joko entisestään pienentää ennustetta suomalaisen työllisyyden paranemisesta tai nostaa

arviota kokonaismyynnin ja siten haittojen lisäyksestä.

Kaiken koikkioon on perusteltua epäillö, ettti kestövyysvajeen ja julkistolouden kannolta lokiehdotuksen

työvoimovaikutukset olisivot negotiiviset Alkoholilakiin nyt ehdotettujenmuutosten myötä suurkulutus

lisääntyy vääjäämättä. Se puolestaan lisää työstä poissaoloja, alentaa työtehoa ja lisää sekä työttömyyden

että työkyvyttömyyden todennäköisyyttä. Nämä työllisyys- ja työvoimavaikutukset sekä julkisten palvelujen

lisätarve (poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto) rasittavat niin elinkeinoelämää kuin sosiaaliturvaa ja julkista

taloutta laajemminkin ja niiden kustannukset todennäköisesti ylittäisivät anniskelussa, panimoissa,

vähittäismyynnissä, kuljetuksessa ja maataloudessa lisääntyvien työpaikkojen ja alkoholiveron kasvun tuomat

hyödyt.

2.3. Vaikutukset anniskeluun ja akuutteihin haittoihin

Esitetty anniskelurajoitusten purku tuskin vaikuttaisi merkittävästi alkoholijuomien kokonaiskulutukseen. Sen

sijaan onnrskelusso myytävien olkoholijuomien enimmriismtiäristö luopuminen yhdessö pidentyvien

oukioloaikojen kansso todennököisesti lisäisi humolakulutuksen jo tilannekohtoisten pöihtymyshoittojen riskiä,

kuten järjestyshäiriöitä, onnettomuuksia ja tapaturmia anniskelupaikoissa ja julkisilla paikoilla yöaikaan.

2 http://www. pa n i moliitto.filti lastot/
u ntzsz/zou
a www.pienpanimoliitto.fi
t 

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Vuosikertomus 2015.
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Tutkimustulosten perusteella anniskelun aukioloaikojen pidentäminen pääsääntöisesti lisää alkoholinkäyttöä
ja akuutteja haittoja ja vastaavasti aukioloaikojen lyhentäminen vähentää niitä. Anniskeluajan pidentäminen

puoli neljästä neljään ei ole järin suuri muutos, eikä sillä todennäköisesti siksi olisi yksin kovinkaan

merkittävää vaikutusta. Mikäli esitetyt väljennykset anniskeluaikojen ja aukioloaikojen rajoituksiin

porrastavat asiakkaiden poistumista anniskelupaikoista yöaikaan, tämä saattaisi omalta osaltaan vähentää

järjestyshäiriöitä tai ainakin jakaa järjestyshäiriöiden riskiä useammalle tunnille, mikä parantaa

riskitilanteiden hallittavuutta.

Vaikutukset riippuvat myös siitä, miten ja missä määrin elinkeinotoimijat tulisivat hyödyntämään uusia

ehdotettuja vapauksia myöhäisemmästä aukiolosta. Viime vuosina jatkoaikalupapaikkojen määrä on ollut
laskusuuntainen, mikä heijastanee talouden heikkoa suhdannetta. Yhdistettynä taloustilanteen ja kysynnän

yleiseen kohentumiseen ehdotetut anniskelurajoitusten purkutoimet voivat lisätä yöaikaista alkoholijuomien

saatavuutta ja edelleen akuuttien alkoholihaittojen, kuten pahoinpitelyiden ja tapaturmien riskiä

anniskelupaikoissa ja yleisillä paikoilla. Mikäli anniskelurajoituksia päätetään purkaa esitetyllä tavalla,

potentiaalisia haittoja kompensoimaan tarvitaan hallituksen esityksen mukaista elinkeinon omavalvonnan

tehostamista ja erityisesti panostusta järjestyksenvalvontaan.

2.4. Vaikutukset riskikulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeeseen

Kun esitettyjen olkoholiloin muutosten on ennokoitu lisätivän olkoholinkulutusto, niiden voi ennokoido myös

lisäävän riskikulutusto jo ongelmaköyttöä sekti sosiqoli- jo terveydenhuollon polveluiden torvetta ja ktiyttöti.

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on käsitelty melko vähän alkoholin käytöstä aiheutuvaa

palveluiden tarvetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve vaihtelee alkoholin kokonaiskulutuksen

mukaan. Palveluiden torpeen on arvioitu olevan selvästisuurempi kuin alkoholiongelmista kärsivien

käyttomien palveluiden määrä. Yksilön ja hänen läheistensä sosiaalisten ja terveysongelmien ratkaisemiseen

liittyvät palvelut pystyvät korjaamaan vain osittain alkoholin käytöstä syntyviä haittoja.

Alkoholin käytöstä aiheutuva palveluiden tarve on moninainen. Terveydenhuollon palveluiden tarvetta

syntyy esimerkiksi päihtymyksestä aiheutuvista tapaturmista, alkoholin kulutuksen riskirajat ylittävästä

käytöstä, vakavista alkoholisairauksista ja muista alkoholiperäisistä somaattisista sairauksista sekä

mielenterveyshäiriöistä. Alkoholin käyttö on myös myötävaikuttavana tekijänä monissa sairauksissa kuten

syövissä (esimerkiksi ruoansulatuskanavan yläosan syövät tai rintasyöpä). Lisäksi alkoholin käytöstä aiheutuu

moninaisia sosiaalisia ongelmia, jotka aiheuttavat sosiaalihuollon palveluiden tarvetta. On myös syytä

huomioida, että alkoholia itse käyttävän lisäksisosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarvitsevat myös

pä ihdeongelmaisen lä heiset.

Kuten hallituksen esityksessä (s. 13)tuodaan esiin, esimerkiksiterveydenhuollon kuormitusta koskevassa

tutkimuksessa päihteiden käyttö tai päihderiippuvuus liittyivarmastitai mahdollisesti 27 %:än kaikista

päivystyspoliklinikan käynneistä. Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan

alkoholista johtuva hoitoaihe aiheutti L8 % tehohoitopäivistä.

www.thl.fi
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Tiedetään, että jo nykyisen tasoinen alkoholinkäyttö aiheuttaa huomattavalle osalle väestöä haittariskejä.

Terveys 2011-tutkimuksen mukaan yli 3O-vuotiaista miehistä lähes neljäsosa täytti alkoholin riskikulutuksen

kriteerit ja naisista joka kymmenes. Vakava alkoholiongelma, joka yhdistyy monien eri sosiaali- ja

terveydenhuollon palvelujen pitkäaikaiseenkin tarpeeseen, arvioitiin olevan kolmella prosentilla yli 30-

vuotiaista miehistä ja vastaavasti naisista yhdellä prosentilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

hakeutuneet päihteiden ongelmakäyttäjät ovat usein huono-osaisia: työttömyys, eläkkeellä oleminen ja

perheettömyys ovat yleistä ja lisäksi heillä on asumiseen liittyviä ongelmia.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että eri maissa ja eri aikoina kokonaiskulutuksen lísääntyessä tai

vähentyessä kaikkien eri alkoholinkulutusryhmien (suurkuluttajat, pienkuluttajat ja ryhmät siltä väliltä)

kulutus tyypillisesti muuttuu vastaavasti eli koko kulutusjakauma siirtyy. Näin odotettaisiin käyvän myös nyt,

eli sekä ongelmakäyttäjien, riskikäyttäjien että kohtuukäyttäjien kulutus lisääntyisi. Tämä lisää haittoja ja

palvelujen tarvetta yhtäältä ongelmakäyttäjien lisääntymisen vuoksija toisaalta siksi, että suuressa

kohtuukuluttajien joukossa voi esiintyä enemmistö sellaisista haitoista, joiden riskit nousevat jo

kohtuukulutuksen myötä (esim. uniongelmat, masennus, tapaturmat ja syövät). Koska kulutuksen

lisääntyminen liittyisi erityisesti käymisteitse valmistettujen juomien osalta vahvempaan juomaan

vaihtamiseen, on hyvin mahdollista, että tämä vahvempiín siirtyminen koskettaisi riskiryhmiä vielä muita

enemmän. Tällöin haittojen ja kokonaiskulutuksen suhde voisi kääntyä vielä aiempaa epäedullisempaan

suuntaa n.

2.5. Vaikutus terveyden eriarvoisuuteen

Ainakin kuolleisuuden ja todennäköisesti myös lievempien alkoholiin liittyvien terveysongelmien

sosioekonomisten erojen voidaon ennakoida kasvovon, jos hallituksen ehdotus uudeksi alkoholiloiksi

hyvaksytriön Kun kokonaiskulutus ja alkoholikuolleisuus lisääntyivät vuoteen 2007 asti, erityisesti alimman

tuloviidenneksen alkoholikuolleisuus lisääntyi voimakkaasti. Vastaavasti kun kokonaiskulutus on vähentynyt

vuodesta 2008 alkaen, myös alimman tuloryhmän alkoholikuolleisuus on selvästivähentynyt. Tuloryhmien

välisten elinajanodote-erojen kasvu vuosina 1988-2007 johtuikin erityisesti työikäisten alkoholikuolleisuuden

lisääntymisestä alimmassa tuloviidenneksessä, mikä johti elinajanodotteen kasvun pysähtymiseen tässä

väestöryhmässä. Sen jälkeen alimman tuloviidenneksen elinajanodote on lähtenyt uudelleen kasvuun, ja

tämän suotuisan kehityksen taustalla on ollut alkoholiperäisen, tapaturmaisen ja väkivaltaisen kuolleisuuden

väheneminen alimmissa sosiaaliryhmissä molemmilla sukupuolilla, mutta erityisesti miehillä. Tapaturmaisen

ja väkivaltaisen kuolleisuudenkin vähenemisessä alkoholilla lienee tärkeä rooli: vuosien 2OO8-20L4 aikana,

kun alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt, juuri päihtyneenä tapaturmaisista ja väkivaltaisista syistä

kuolleiden määrä on vähentynyt erityisen voimakkaasti (-37 %o; muu| tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemat

-1,4%).

Miesten elinajanodote on seitsemän vuotta lyhyempi kuin naisilla, ja tästä erosta yli viidennes johtuu

alkoholin aiheuttamasta kuolleisuudesta. Koska ehdotetut alkoholilain muutokset lisäävät alkoholin kulutusta
ja sen myötä kuolleisuutta, olisivat muutokset omiaan lisöämöän miesten ylikuolleisuutto entisesttiön.

www.thl.fi
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2.6. Vaikutukset lapsiin ja nuoriin

Alkoholijuomasekoituksia on pidetty ongelmallisina siksi, että niille tyypilliset maut, makeus ja ulkoasu

vetoavat erityisesti nuoriin. Juomasekoituksiin verrattavia makeita mutta käymisteitse valmistettuja

alkoholijuomia on jo tällä hetkellä tarjolla vähittäismyynnissä. Alkoholipitoisuuden ylärajan nostaminen
yhdessä valmistustaparajoituksesta luopumisen kanssa lisäisi kuitenkin tarjontaa päivittäistavarakaupoissa.

Vaikka alkoholin myynti alaikäisille on kielletty ja ikärajojen tarkistaminen päivittäistavarakaupoissa on

parantunut, niissä noudatetaan kuitenkin yhä ikärajoja heikommin kuin Alkossa. Muutos myös toisi Suomen

markkinoille brändejä, joiden tunnettuus ja houkuttelevuus nuorten joukossa ovat korkeat. Mietojen
alkoholijuomasekoitusten tarjonnan laajenemisen on useassa maassa todettu lisänneen juuri nuorten

alkoholinkäyttöä, ei niinkään korvaamalla muita juomalajeja, vaan tulemalla niitten lisäksi, ja tätä ongelmaa

on yritetty paikata esimerkiksi kohdistetuilla veroilla.

Nuorten suosimien iuomien brondien jo volikoimon lisäöntyminen sekä vdkevöityminen uhkaisi pysdyttäd toi
jopo käänttiii a|oikaisten olkoholinkäytön pitködn jotkuneen a\enevan trendin.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ongelmot pöihdeperherssö. Vanhempien runsas alkoholinkäyttö on lapsen

tasapainoisen kasvun ja kehityksen kannalta riski, koska se haittaa huolenpitoa ja hoivaa, varhaista

vuorovaikutusta sekä kiintymyssuhteen kehittymistä. Joka neljännen (26 %) huostaan otetun lapsen kohdalla

alkoholinkäytön on arvioitu vaikuttavan paljon lapsen tilanteen taustalla. Lasten ennen teini-ikää kokemat
vanhemman päihdeongelmat ovat yhteydessä lasten teini-iän (13-17-vuotiaiden) mielenterveysongelmiin ja

haitalliseen päihteiden käyttöön. Vanhempien päihdeongelmista kärsineiden lasten mielenterveysongelmien

riski on noin puolitoistakertainen ja haitallisen päihteiden käytön riski noin kaksinkertaínen verrattuna lapsiin,
joiden vanhemmilla ei ole päihdeongelmaa. Ehdotetut lokimuutokset uhkaavat lisötä myös tölloisio
päihde pe rhei de n losten ongel mio.

2.7. Muut terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Kosko ehdotetut olkoholiloin muutokset lisäisivät suomoloisten olkoholinkäyttöö, ne olisivat myös omioan

lisöämöiin erilaisio terveys- ja hyvinvoinnin ongelmio kuten mielenterveysongelmio, topoturm¡a, sekä (työ- ja
pe rhe-e I ti m ästä ) syrj äyty m istä.

Mielenterveys

Alkoholinkäyttö on yhteydessä mielenterveysongelmiin siten, että se lisää mielenterveysoireilua ja

mielenterveyshäiriöiden ilmaantumista. Mielenterveysongelmia pyritään usein lievittämään alkoholinkäytöllä,
mutta alkoholinkäyttö myös altistaa mielenterveysongelmille, ja alkoholinkäyttö onkin keskeinen syy

masennuspotilaiden muuta väestöä korkeampaan kuolleisuuteen. Runsas alkoholinkäyttö haittaa

mielenterveysongelmien tunnistamista ja hoitoa. Alkoholinkäyttö lisää unihäiriöitä ja niistä johtuvia

terveyshaittoja. Nuorilla alkoholinkäyttö muuttaa aivojen kehitystä ja näkyy mm. aivojen kuorikerroksen

ohentumisena. Alkoholinkäyttö ja alkoholihäiriöt ovat riskitekijöitä itsemurhille: noin kolmasosassa

itsemurhakuolemista (vajaa 800 vuonna 2014) alkoholi on myötävaikuttava kuolinsyy.

www.thl.fi
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Tapaturmat

Keskimäärin joka kuudennessa kuolemaan johtaneessa tapaturmassa (pois lukien alkoholimyrkytykset)

alkoholilla oliosuutta turmaan, elitapaturmaisesti kuolleista L6 prosentin eli 316 henkilön

kuolintodístuksessa alkoholipäihtymyksen on mainittu myötävaikuttaneen kuolemaan. Kuusankosken

aluesairaalassa tehdyn tutkimuksen mukaan tapaturmaensikäynneillä joka neljäs ja viikonloppuisin lähes joka

toinen potilas oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien riski kasvaisi paitsi yleisen alkoholinkäytön

lisääntymisen myötä myös yöaikaisen alkoholijuomien anniskelusaatavuuden lisääntymisen vuoksi.

Työstä syrjäytyminen

Runsas alkoholinkäyttö nuoruudessa on yhteydessä huonoon koulumenestykseen ja vaikeuttaa kiinnittymistä

työmarkkinoille. Työttömillä puolestaan runsas alkoholin käyttö tai alkoholiongelman kehittyminen

työttömyyden jatkuessa hankaloittaa paluuta työelämään, koulutukseen ja muihin aktivointitoimiin.

Työelämässä olevilla haitallinen alkoholin käyttö lisää sairastavuutta ja työtapaturmien riskiä sekä heikentää

tätä kautta tuottavuutta. Alkoholin takia vuosittain menetettyjen työpäivien määrä on arvioitu vastaavan

noin 10 000 henkilötyövuotta, ja työkyvyttömyyseläkkeiden tärkein yksittäinen syy on masennus, joka on

usein seu ra usta pitkäa ika isesta ru nsaasta a lkohol in käytöstä.

3. Pykäläkohtaiset huomiot

1.7 S Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

Voimassa oleva alkoholílaki (14 $) rajaa luvanvaraisen vähittäismyynnin käymisteitse valmistettuihin

enintää n 4,7-prosenttisiin juomiin.

o THL kotsoo, ettö suomoloisten konsonterveyden ja hyvinvoinnin vuoksi sekö kestdvyysvojeen

syventömisen völtttimiseksivähittäismyyntilupien tulisi jatkossakin koskea vain olle 4,7 prosentt¡s¡o

olkoholijuomia.

o THL katsoo, että luvonvaroinen vähittoismyyntitulisi edelleen rajoto käymiste¡tse volmistettuihin
juomiin erityisesti nuorten alkoholinkäytön lisääntymisen ehkäisemiseksi.

Lakiesityksen luvanvaraista vähittäismyyntiä koskeva 17 $ luopuisi valmistustaparajoituksesta. Tämä

toisi ruokakauppoihin ja kioskeihin nykyisten lonkeroiden, siidereiden ja juomasekoitusten rinnalle

tai tilalle tislatusta alkoholijuomasta valmistetut juomasekoitukset. Näitä juomasekoituksia on

pidetty erityisen epäsuotavina koska ne vetoavat nuoriin (ks. yllä). Kiristyvässä kilpailutilanteessa

painetta juomasekoitusten tuotantoon ja markkinointiin lisäisi myös väkevien juomien brändiä

käyttävien ja niitä siten epäsuorasti markkinoivien juomasekoitusten myynti

päivittäistava rakaupoissa (a9 S).

o THL:n näkemyksen mukaon vähittöismyyntiluvosta 8400:lle anniskeluluvan holtijolle tulisi luopua.

Kun 4,7-5,5-prosenttisia tuotteita on nyt saatavissa noin 350 Alkon myymälästä, olisi niitä esityksen

toteutuessa saatavissa enimmillään 13600 myyntipisteessä.

www.thl.fi
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THL:n näkemyksen mukoon anniskelupaikkojen jo panimomyymtilöiden vähittäismyyntilupien ehdoksi

pitoisi asettod vostdovo ehto kuin pöivittöistovorokoupoillo, eli anniskelupaikoissa olkoholin

vöhitttiismyynnin osuus ei soisi olla selvristi onniskelumyyntiii suurempao, ja panimomyymälössö

esimerkiksi muiden kuin omien tuotteiden myynnin osuus ei soisi olla selvösti omien tuotteiden

myyntiä suurempoo.

Pykälän 17 yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkoituksena on ollut, ettei Suomessa

alkoholijuomien myyntiä edelleenkään sallita "yksinomaan alkoholijuomia myyvistä myymälöistä".

Tämän perusteella 17. pykälässä kaupoilta edellytetään "monipuolista valikoimaa päivittäin

tarvittavia elintarvikkeita" ja että "alkoholijuomien myynnin osuus elinkeinotoiminnassa ei ole

selvästi muiden elintarvikkeiden myynnin osuutta suurempi". Ehdotetulla muotoilulla lakitarjoaisi
porsaanreiän tämän tarkoituksen kiertämiseen, mikälialkoholijuomamyymälää kutsutaan panimoksi

(vaatisi nimellisen käymisastian kaupan nurkkaan)taianniskelupaikaksi (vaatisi lyhyen baaritiskin).

26-27 S

Alkon luovutuspaikkakäytäntö lienee toiminut hyvin joten harvaan asuttujen alueiden palvelun

varmistamiseksio/rsi suositeltavao harkita pikemmin luovutuspoikkojen lisäämistö kuin kiertävia

Alkon kouppo-autojo ja -veneitö.

30s

a Alkoholijuomien rojat ylittdvän etämyynnin selkeä kielto (30 5)tukee vöhittdismyynnin

m on opol ij ö rje ste I m ä n e de I lyty ksi ö ja toi m i nta m a h d ol I isu u ksi a.

49 5 Markkinointi

THL:n nökemyksen mukaon väkeviin olkoholijuoman epäsuoroo morkkinointia eitule sollio sen koutto,

ettö väkeviin alkoholijuomon tuotenimen käyttöminen luvonvoraisesso vähittöismyynnissä olevon

juoman nimessö sollitaon.

Vuosina 20Og (588/2007) ja 2015 (L52/2014) toteutettu alkoholijuomien mainonnan rajoitusten

terävöittäminen on vähentänyt markkinointiviestinnän näkyvyyttä etenkin lasten arkielämässä. Nyt

hallitus esittää kahta lievennystä väkevien juomien mainontaa koskevaan kieltoon. Väkevien juomien

tuoteluetteloita ja hinnastoja saisi esittää yleisölle painetussa ja sähköisessä muodossa. Tämä

poikkeus mainontakieltoon ei ole suuri, mikäli kyse on vain perustiedon jakamisesta kuluttajille.

Toinen muutos sallisi väkevien juomien epäsuoran markkinoinnin pitämällä kaupan samalla

brändinimellä myytävää enintään 5,5 prosenttista juomaa (s. 7L). Tämä murentaisi väkevien juomien

markkinointikieltoa. Epäsuoran markkinoinnin salliminen antaisi mahdollisuuden luoda

juomasekoituksia, joiden pääfunktio on tuoda väkevien juomien brändeille näkyvyyttä

vähittäismyyntipisteissä, joissa kaiken lisäksi asioivat myös alaikäiset. Nyt voimassa olevan

www.thl.fi
1o¡r74r¿rJeir ta hy'ri¡r7¡¡¡n¡'', ia¡los.lnstrt{itel rör halsa ¡ch välfärd. National insfitute io¡ ilealth and Welfare
;!lanr,erheir¡inti.: lôti i-leisrnk; :i¡rl¿¡11¡r Pl-;PBrP.if Êox 30. È .00271 l-rels¡rìi<i. rr;irlrel '15E.¿9 )24 ôt0C

a

a

a



s TËRVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS

LAUSUNTO
THLI 1 641 I 4.00.00/201 6

16(18)

Pia Mäkelä 16.1.2017

valmistustaparajoituksen poistaminen helpottaisi brändimarkkinointia, kun juomasekoituksessa ei

enää tarvitsisi korvata tislattua juomaa käymisteitse valmistetulla.

Ka nsala isvaikuttamisen lisääminen

o THL katsoo, että kunnan ja kansaloisten mohdollisuus voikuttao onniskelulupio ja Alkon myymölöitö

koskevisso osioisso (20 9, 25 5) sekti kunnon mohdollisuus rojoittaa jatkoaiko-anniskeluo olueelloan
(43 9)ovottervetulleita muutosesityksid, jotka edistävät kuntalain (47012075 22 5)ja ehkäisevän

päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015 6 5) tavoitteita kansalaisvaikuttamisen lisäämiseksi.

Täydentöväksi keinoksitulisi horkito mohdollisuutto mäöritellä tietyt kunnon ulkoalueet (esim.

leikkipuistot) olkoholivapoiksi kunnon päätökselld (vrt. perustelu s. 3L). Hallituksen esityksen

mukaisesti paikallisia olosuhteita ja näkemyksiä voitaisiin nykyistä enemmän ottaa huomioon sen

määrittelyssä, millä yleisillä paikoilla taajamissa alkoholijuomien nauttiminen voitaisiin järjestyslain

nojalla kieltää.

50 $ Hinnoittelu ja hinnan ilmoittaminen

a THL katsoo, että voimasso olevon olkoholiloin mukainen hoppy hour -mainonnan kielto mediosso jo
onniskelupaikon ulkopuolello tulisi stiilyttäö.

Alkoholijuomien anniskeluhintojen alennusmyynnin on todettu lisäävän sekä runsaastiettä

satunnaisesti alkoholia käyttävien kulutusta. Anniskelupaikoilla olisi kuitenkin mahdollisuus ilmoittaa

happy hour -hinnoittelusta anniskelutiloissa ja verkkohinnastossaan. Hallituksen esityksen mukaisesti

vähittäismyynnin hintamainonta mediassa tai ulkomainonnassa edellyttäisiedelleenkin, että

tarjoushinta on voimassa yhtäjaksoisesti 2 kuukautta.

Omavalvonta

o THL konnottaa ehdotuksio anniskelupoikon omavalvontasuunnitelmasta ja osaamistodistuksesto.

Osoomistodistuksisto säädetttiessö kannattoisi huomioida myös osoamisen päivittämistorve sekii

lyhytaikoisten työntekijöiden riittövä perehdytys. Anniskelijan vtihimmöisikä olisi suositeltovoo pitäi)

ennollaon.

Hallituksen esityksen mukaan omavalvontasuunnitelma edellytettäisiin jatkossa myös

anniskelupaikoilta (54 S). Lisäksi alkoholilakia koskevan perusosaamisen varmistava osaamistodistus
(vrt. nykyinen "anniskelupassi") edellytettäisiin pääsääntöisesti kaikilta vähittäismyyntiin ja

anniskeluun tai niiden valvontaan osallistuvilta (55 5), mikä parantaisi elinkeinonharjoittajien

edellytyksiä laadukkaaseen omavalvontaan ja lainmukaiseen toimintaan (55 5). Osaamistodistusta ei

kuitenkaan vaadittaisi lyhytaikaiselta työntekijältä (alle kolme kuukautta), esimerkiksi

kesätyöntekijältä tai työharjoittelua suorittavalta. Samaan aikaan hallitus esittää, että anniskelijan

vähimmäisikä alennettaisiin L8 vuodesta kuuteentoista (37 S). Tämän seurauksena anniskeluun ja

omavalvontaan osallistuisi henkilöitä, joilta puuttuu sekä kokemus että perusosaaminen. Tarpeen

onkin kiinnittää huomiota osaamisen päivittämiseen, minkä on todettu olevan olennaista, kun

huolehditaan lainmukaisesta to¡minnasta. Samoin lyhytaikaisten työntekijöiden osaamisen

www.thl.fi
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varmistamiseen on tarpeen kiinnittää huomiota. Hallituksen esityksen perustelut anniskelijan

vähimmäisiän purkamiseen eivät ole perusteltuja. On huomattava, että anniskelupaikan

myyntitilanteet ovat huomattavasti vähittäismyynnin tilanteita vaativampia, kun vielä otetaan

huomioon hallituksen esityksessä suunnitellut lievennykset aukioloaikoihin ja kerralla myytävien

alkoholijuomien enimmäismääriin.

5 57 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät

THL puoltoo esitystö, jonka mukaon laitoksen tehtävänä olisi seurota jo tutkia olkoholilaisso

söodettyjen toimenpiteiden vaikutusta alkoholihaittojen kehitykseen sekö huolehtia alkoholihoittojen

v ii h e n tä m i se e n l i ittyv ti st ii m u u sta t utki m u ks e st d j a ke h ¡tt ä m i sty öst ä.

4. Alkoholilakia täydentävät lainsäädännön keinot

Alkoholijuom ien verotus

THL suosittao, ettö alkoholiveroo torkistetqon siten, etto korotukset aktuolisoituvat viimeistoän uuden

a I koholi loi n tullessa voi maon.

Lausunnolle lähetetyn lakiesityksen perusteluissa todetaan, että "alkoholin saatavuuden lisäämisen

aiheuttamia vaikutuksia pyrittäisiin ehkäisemään tehostamalla kaikkia alkoholilainsäädännölle vaihtoehtoisia
ja sitä tukevia keinoja" (s. 35). Mikäl¡ päivittäistavarakauppojen vähittäismyynnissä olevien alkoholijuomien

enimmäispitoisuus nostettaisiin ehdotettuun 5,5 prosenttiin, olisi kansanterveyden ja riskiryhmien

suojelemisen kannalta tärkeää korottaa alkoholiveroa kaikissa juomalajeissa. Vuonna 20L4 viimeksi

tarkistettua alkoholiveroa tulisi korottaa jo inflaatiovaikutuksen kompensoimiseksija odotettavissa olevan

talouden nousukauden alkoholinkulutuksen kasvua ruokkivan vaikutuksen ehkäisemiseksi. Alkoholiveron

suunnitellut mittavat korotukset Virossa vähentävät alkoholin matkustajatuonnissa nähtyä uhkaa ja lisäävät

liikkumavaraa Suomen a lkoholiverotason ta rkista miseksi.

Alkoholijuomien pakkausmerkinnät

THL ehdottoa sitödetttivöksi velvoite ilmoittaa kussokin olkoholijuomopokkouksesso - esim. pullo,

tölkki, hanapakkaus - sen sisöltämän puhtaon alkoholin mtiärö grammoino jo juomamöärdn energio-

arvo koloreina ja jouleina.

Hallituksen lakiesityksen perusteluissa viitataan tavoitteeseen tukea ihmisten vastuunottoa omasta

terveydestään ja elämäntavoistaan. Alkoholinkäyttöä koskevien terveysriskejä vähentävien valintojen

vähimmäisedellytys on tietoisuus alkoholin kulutusmääriin ja juomatapoihin liittyvistä riskeistä.

Alkoholijuomien pakkausmerkinnöistä terveyden kannalta olennaiset tiedot juomien ominaisuuksista

puuttuvat. Syynä on EU:n hidastelu kuluttajatietoa koskevan asetuksen täsmentämisessä

(Elintarviketietoasetus 1,1,69/?OLI). Jos hallituksen päivittäistavarakauppojen vähittäismyyntiä

koskeva esitys toteutuu laajentaen ja väkevöiden juomavalikoimaa, tulisi kansallisella lainsäädännöllä

varmistaa että kuluttajille tarjotuissa alkoholijuomissa annetaan terveysriskien vähentämisen

www.thl.fi
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kannalta olennaiset tiedot. Alkoholijuomien humalavaikutuksen ja toksisuuden kannalta keskeistä on

juomien sisältämän puhtaan alkoholin määrä. Alkoholijuomien kalorimäärä, johon vaikuttaa sekä

alkoholi- että sokeripitoisuus, on puolestaan olennainen ylipainon ja siihen liittyvien tautien ehkäisyn

kannalta. lrlannissa on vireillä lakimuutos, jonka myötä alkoholijuomien pakkauksissa edellytettäisiin

ilmoitettavan sen sisältämän puhtaan alkoholin määrä grammoina ja juomamäärän energia-arvo

kaloreina ja jouleina u 
¡a käytäntöä suositetaan myös EU:n osarahoittamassa RARHA-hankkeessa.T

THL suosittao harkittavaksi olkoholin riskejä jo niiden vdhentämistö koskevien vaihtuvien tiedotteiden

söätti m i stö po kol I isi ksi o I kohol ij uo m ie n pa kka u ksi i n.

RARHA-hankkeessa, samoin kuin WHO:n Euroopan alueen toimintaohjelmassa alkoholihaittojen

vähentämiseksi suositetaan myös terveys- ja turvallisuusriskeistä tiedottavien varoitusten säätämistä

pakollisiksi alkoholijuomapakkauksissa. RARHA-hankkeessa tunnistettiin sekä välittömiin riskeihin

(esim. yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa) että pitkäaikaisiin haittariskeihin (esim. rintasyövän ja

ruoansulatuskanavan syöpien riski) liittyviä tiedontarpeita, joihin alkoholipakkausten

varoitusteksteillä voitais¡in vastata.

Rattijuopumusraja n tarkentaminen

o Ttiydenttivönä keinono THL ehdottoa horkittovaksi rattijuopumusrajon alentamisto 0,2 promilleen

nuorten/vosta ajokortin sooneiden kuljettajien ja ommattikuljettajien osolto.

Useiden (yhdysvaltalaisten) tutkimusten mukaan on osoitettu, että sekä nuorten kuolonkolarit että

muut liikenneonnettomuudet ovat selkeästi vähentyneet matalamman promíllerajan käyttöönoton

jälkeen. Myös kansainväliset järjestöt ja EU:n komissio (2OOL/1.15/EY) suosittelevat matalampaa rajaa

ammattikuljettajille ja vasta ajokortin saaneille, mikä onkin jo käytäntönä monessa maassa.

Pääjohtaja Juhani Eskola

Osaston johtaja Terhi Kilpi

6 http://health.gov.ielwp-content/uploa ds/2Ot5/L2/PHAB-2015-as-published.pdf
7 https://www.thl.fildocuments/10531/1734256/Rarha-Labelling+policybrief.pdf/5367f49L-cfa7-4921.-a7fc-
c7062224Of0O

www.thl.fi
r¡r'.,eyden ja hyvinvoinni'. laitos . Inst¡tutet för hâisa ::ch välfärd . National lnstitliie icr llealth end Welfare
i\,iannerheirllintie 1ô6. i.1Fri_rinki É1r-ÌianLl irL,PB/Þ.(-ì Box -2t,ì. îi..0027i Neisinkr cun;tei ,158 2!_ì:;2+ ô000

l


