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Sosiaali- ja Terveysministeriö  asianumero STM075:00/2011 

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi 22.11.2016 

Suomalaiset viinitilat ovat vakiinnuttaneet asemansa osaksi suomalaista maaseutu- ja 

matkailuelinkeinoa. Tiloilla valmistetuissa tuotteissa käytetään runsaasti kotimaisia raaka-aineita, 

ja tilat ovat luoneet satoja työpaikkoja.  Ilman tilaviinien vähittäismyyntioikeutta tämä 

elinkeinomuoto olisi ollut täysin mahdotonta.  Tilaviiniyrittäminen tuli mahdolliseksi 22 vuotta 

sitten vuonna 1995.  

Suomen Viiniyrittäjät ry:n hallitus on perehtynyt esitykseen alkoholilain kokonaisuudistukseksi. 

Kokonaisuutena lakiluonnos vaikuttaa lähes kelvolliselta tilaviiniyrittäjien kannalta.  Uudessa laissa 

poistuu vaatimus  nykyisen lain anniskeluvastaavasta joka on vaikeuttanut etenkin aloittavien 

viinitilojen toimintaa, mahdollisuus viinimyymälän tuotesegmentin laajentamiseen  alle 5,5  til-% 

alkoholijuomiin ja muihin tuotteisiin on positiivista. 

Lakiesitykseen on lisättävä mahdollisuus mietojen alle 22 til-%  marja- ja hedelmäliköörien 

vähittäismyyntiin suoraan tilaviinimyymälöistä. 

- Marja- ja hedelmäliköörit ovat tärkeä osa suomalaista kulttuuria 

- Suomalaisten liköörien myynti on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana 

- Suomalaisilla viinitiloilla on paras ammattitaito tämän kulttuurin säilyttämiseen 

- Maatilat saisivat uutta vetovoimaa, työpaikkoja ja taloudellisia mahdollisuuksia 

Liköörinmyyntiasia on ollut esillä jo lähes 20 vuoden ajan. Tärkein virallinen argumentti  sen 

vastustukselle on ollut Alkon monopoli ja EU:n lainsäädäntö. Mielestämme näitä esteitä ei enää 

ole. 

- Notifioitu lakiehdotus tilaliköörien vähittäismyynnistä suoraan tiloilta oli menossa 

Vanhasen hallituksen esittelyyn joulukuussa 2009. Maatalousministeri Anttila käytti 

valtaansa ottaen esityksen pois listalta, perusteena komission vastustus. 
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- Neuvottelimme komission kanssa heille sopivan ratkaisun (liite 1), valitettavasti vastaus tuli 

liian myöhään silloisen hallituksen käsiteltäväksi. 

- Tapauksessa C-98/2014 Visnapuu EU-tuomioistuin otti kantaa myös nykyisen alkoholilain 

tilaviinipykälään todeten sen pienenä  ja käsityöläisenä toimintana olevan hyväksyttävää 

Alkon monopolin rinnalla. 

Ehdotamme, että edellä mainittu lakiehdotus liköörin myynnistä tilaviinimyymälöistä lisätään 

alkoholilain kokonaisuudistukseen. 

Liköörien tilamyynnillä ei olisi vaikutusta kokonaiskulutukseen. Viinitilojen yhteenlaskettu 

liköörien vähittäismyynti  tulisi olemaan arviolta 30.000 litraa vuodessa, joka tapauksessa 

reilusti alle 5% liköörien kokonaismyynnistä Alko:ssa. 

 Kohdassa 16) käsityöläisoluella tarkoitetaan alle 500.000 L vuodessa tuottavaa pienpanimoa. 

Määrä tuntuu korkealta jos ajattelemme käsityötä ja 6000 pullon tuotantoa/työpäivä, myös 

komission mielipide (liitte 1) alle 5%:n markkinaosuudesta tulisi huomioida.  Sinänsä hyväksymme 

nykyisen ehdotuksen kohtaan 16). 

LIITE 1 Komission kirje 15.12.2010 
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