
     
  

LAUSUNTO 14.2.2017 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uutta alkoholilakia, jonka tarkoituksena on keventää etenkin 
anniskelua koskevia säännöksiä. Esityksessä esitetään kuitenkin kiristyksiä urheilutapahtumissa 
tapahtuvaan anniskeluun.  

Esityksen perusteluissa todetaan, että alkoholin yhdistämistä urheiluun tulee pyrkiä eri tavoin rajoittamaan. 
Urheilupaikkoihin liittyen ei kuitenkaan voida eikä ole tarkoituksenmukaistakaan säätää ehdotonta 
alkoholijuomien anniskelua koskevaa yleistä kieltoa. Jäähalleissa, joissa on tarkoin rajatut, kiinteät 
ravintolatilat, alkoholijuomien anniskelu on tilaisuuden luonteeseen kuuluvaa palvelua. 

Jääkiekon ylimmän sarjatason 15 seuraa edustava Liiga ja toiseksi ylimmän sarjatason 13 seuraa edustavat 
Mestis ja Suomen Jääkiekkoliitto esittävät vakavan huolenaiheensa esityksen johdosta.  

Jäähalleissa on vakiintuneesti voimassa toistaiseksi voimassa olevat anniskeluluvat jäähallin mahdollisissa 
ravintolatiloissa, aitioissa sekä käytävätiloissa, joissa on ruoan ja juoman myyntipisteitä.  Ravintolapalvelut 
ovat suuressa osassa jäähalleja usein sijoitettu myös käytäville. Tämä johtuu siitä, että jäähallit ovat 
vuosikymmeniä vanhoja eikä niissä ole joko lainkaan kiinteitä ravintolatiloja tai ravintolatilat ovat 
asiakaspaikoiltaan riittämättömiä tapahtumien kävijämääriin nähden. Näin ollen myös käytävätilat ovat 
anniskelukäytössä ruoka- ja juomatarjoilun ohella.   

Jääkiekkotapahtumat ovat kävijöille kokonaisuus, joka huippu-urheilun seuraamisen lisäksi on sosiaalista 
kanssakäymistä ja monipuolisia palveluita. Ravintolapalveluilla on suuri merkitys kokonaisuudessa ja 
merkitys on kasvanut vuosi vuodelta vastaavaan tapaan kuin muissakin tapahtumissa.    

Lähes kaikki seurat huolehtivat joko itse tai omien yhtiöidensä kautta ravintolapalveluista 
jäähalleissa.  Muutama seura on antanut ravintolapalvelut ravintola-alalla toimivien ravintolayhtiöiden 
hoidettavaksi. Joka tapauksessa ravintolamyynti muodostaa jääkiekkoseuroille lipputulojen ohella erittäin 
tärkeän tulonlähteen. Liigaseurojen kokonaisliikevaihdosta jopa yli kolmannes koostuu ravintola-
toiminnasta, ja tästä kokonaisuudesta valtaosa ottelutapahtuman aikaisista tuloista.   

Jääkiekkoseurojen taloudellinen tilanne on ollut jo vuosia vaikea ja niiden toiminta on ollut tappiollista. 
Nopeaa käännettä parempaan ei ole näköpiirissä     
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Jos anniskelua rajoitettaisiin jäähalleissa lakiesityksessä ehdotetulla tavalla, olisi sillä erittäin negatiivisia 
vaikutuksia Liigan ja Mestiksen jääkiekkoseurojen toimintaan. Ravintolapalveluista saatavat tulot 
romahtaisivat, jos käytävätilat rajattaisiin anniskelun ulkopuolelle. Vaikutus olisi kaikista dramaattisin 
vanhemmissa halleissa toimiville seuroille, joissa ravintolapalvelut ovat täysin riippuvaisia käytävien 
hyödyntämisestä.  Ehdotus kurittaisi etenkin heikoimmassa taloustilanteessa olevia seuroja. 
Jääkiekkoseuroilla ei ole mahdollisuutta korvata menetettyjä tuloja lipun hintoja korottamalla.  

Jäähallien anniskelutoiminnan kiristäminen nykyisestä vaarantaisi myös uusien hallien investointihankkeet, 
jotka ovat riippuvaisia ravintola-alalla toimivien yhteistyökumppaneiden mukanaolosta. Anniskelun 
rajoittaminen saisi monet yhteistyökumppanit vetäytymään projekteista, mikä vaikeuttaisi tai estäisi 
kokonaan uusien hallien perustamisen.  

Merkittävä kärsijä olisi myös nuorisourheilu. Tällä hetkellä jääkiekkoseurat panostavat vuosittain 
satojatuhansia euroja nuorisoliikuntaan muun muassa tulonsiirroilla kasvattaja- ja junioriseuroilleen. Jos 
anniskelutoimintaa rajoitettaisiin, tapahtumista saatavat tulot vähentyisivät ja seurat joutuisivat 
leikkaamaan merkittävällä tavalla nuorisoliikuntaan ohjatuista tuloista. Lakiesitys vaarantaisi myös 
jääkiekkoseuroissa olevat työpaikat. Liiga ja Mestis työllistävät yhdessä noin 1500 henkilöä koko- ja 
osapäiväisesti etenkin ottelutapahtumien aikana.  

On selvää, että anniskelun rajoittaminen jäähalleissa johtaisi siihen, että kävijät nauttisivat enemmän 
alkoholijuomia ennen tapahtumaa. Tämä lisäisi tapahtumaan päihtyneinä tulevien henkilöiden määrää. 
Tapahtumapaikalle kuljetettaisiin myös entistä enemmän omia väkeviä alkoholijuomia, joita nautittaisiin 
tapahtumissa salaa. Ehdotus lisäisi järjestyshäiriöitä tapahtumissa.   

Edellä todetulla perusteilla Liiga ja Mestis vaativat, että uutta alkoholilakia valmisteltaessa huolehditaan 
siitä, että anniskelua urheilutapahtumissa ja jäähalleissa ei rajoiteta nykyisestä. On tärkeää, että jatkossakin 
alkoholijuomia voidaan tarjoilla myös jäähallien käytävätiloissa varsinaisten kiinteiden ravintolatilojen 
ohella. Liiga ja Mestis korostavat että seurat ja ravintolapalveluiden tarjoajat ovat sitoutuneet vastuulliseen 
anniskeluun tapahtumissa.  
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