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Asia: Vetoomus nro 0230/2021, M. H., Suomen kansalainen, väitetystä 
alkoholintuottajia syrjivästä kohtelusta Suomen markkinoilla

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa alkoholin myyntiä koskevasta Suomen laista. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynti on sallittua vain valtion 
omistaman monopolin eli Alkon kautta maanantaista lauantaihin. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
että kyseessä on päivittäin, myös sunnuntaisin, myytävien miedompien alkoholijuomien 
tukemisesta ja siten alkoholintuottajien epäoikeudenmukaisesta kohtelusta Suomen 
markkinoilla. Vetoomuksen esittäjä pyytää tarkistamaan, onko Suomen lainsäädäntö EU:n 
oikeuden mukaista, ja pitämään Alkon avoinna myös sunnuntaisin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. kesäkuuta 2021. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 11. lokakuuta 2021

Alko Oy, jäljempänä ”Alko”, on alkoholijuomien kaupallinen valtion monopoli, 
jonka osalta Suomen tasavallalle on myönnetty liittymissopimuksen mukainen 
kansallinen poikkeus. Valtion omistama monopoli koskee sellaisten 
alkoholijuomien vähittäismyyntiä, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 
5,5 prosenttia1. Monopolin on toimittava EU:n oikeuden mukaisesti ja 
noudatettava erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

1 Ks. julistus nro 50 seuraavassa asiakirjassa: Asiakirja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, 
Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, 
joihin Euroopan unioni perustuu, Sisältö, EYVL C 241, 29.8.1994, s. 9–404.
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(SEUT) 37 artiklaa, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan mukauttamaan kaupallisia 
valtion monopolejaan niin, että muista jäsenvaltioista tuotuja tuotteita ei syrjitä 
kansallisiin tuotteisiin verrattuna.

A. Alkoholijuomien vähittäismyyntiä koskevat aikarajat

Suomen alkoholilain2 42 pykälässä säädetään alkoholijuomien vähittäismyyntiä 
koskevista aikarajoista. Yleisesti ottaen alkoholijuomien vähittäismyynti on 
sallittu joka päivä kello 9.00:stä kello 21:een, mutta yleissäännöstä poiketen 
alkoholiyhtiö, kuten yli 5,5-prosenttisia alkoholijuomia myyvä Alko, saa 
harjoittaa vähittäismyyntiä maanantaista perjantaihin kello 9:stä kello 21:een ja 
lauantaisin kello 9:stä kello 18:aan. Alkoholin vähittäismyynti Alkon 
myymälöissä on kielletty kirkollisina juhlapäivinä, tiettyinä kansallisina 
vapaapäivinä ja näiden juhla- ja vapaapäivien aattoina. 

Alkon vähittäismyyntipaikkojen aukioloaikoja koskevaa säännöstä on 
tarkasteltava suhteessa Suomen alkoholilakiin, jonka tarkoitus on alkoholilain 
1 pykälän mukaan vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja 
valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin käyttäjilleen, muille 
ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. 

Alkoholilaissa säädetään erilaisista aikarajoista alkoholijuomien 
vähittäismyynnille muissa vähittäismyyntikanavissa (enintään 5,5 prosenttia 
etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien myynti) sekä Alkon 
vähittäismyyntipaikoissa (joilla on yksinoikeus yli 5,5 prosenttia etyylialkoholia 
sisältävien alkoholijuomien myyntiin). Aukioloaikojen ja aikarajojen erot 
koskevat pääasiassa sunnuntaita, jolloin yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien 
vähittäismyynti on kielletty. Erot perustuvat erityiseen kansanterveydelliseen 
huolenaiheeseen (ennen kaikkea alkoholismin ehkäisemiseen). 
SEUT-sopimuksen 36 artiklan mukaan tämä on yksi oikeutetuista tavoitteista, 
joiden perusteella jäsenvaltiot voivat rajoittaa tavaroiden liikkumista. 
36 artiklassa säädetään lisäksi, että ”[n]ämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan 
saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan 
peiteltyyn rajoittamiseen”.

Tästä syystä on pohdittava, voivatko eri myyntikanavien väliset erot 
aukioloajoissa ja alkoholijuomien myyntiä koskevissa aikarajoissa syrjiä muista 
jäsenvaltioista tuotuja tuotteita kansallisiin tuotteisiin verrattuna. Näin voisi 
periaatteessa olla, jos tuontituotteet olisivat käytännössä hallitsevassa asemassa 
tietyssä myyntikanavaryhmässä. Vetoomuksessa ei esitetä eikä osoiteta todeksi 
tällaisia väitteitä. 

Vähintään kaksi tekijää kuitenkin viittaa siihen, että aukioloaikojen ja aikarajojen 
väliset erot eivät todennäköisesti syrji tuontialkoholijuomia kansallisiin 
alkoholijuomatuotteisiin verrattuna tai edistä tällaista syrjintää. 

Ensinnäkin alkoholituotteet ovat varastoimiskelpoisia ja kuluttajien mahdollisuus 
varastoida niitä ja lykätä alkoholituotteiden kulutusta vähentää toisistaan 

2 Alkoholilaki 28.12.2017/1102 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20171102.
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poikkeavien aukioloaikojen vaikutusta.

Toiseksi yli 5,5 prosenttia etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien myynnin 
osalta on (merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmää koskevia 
johtopäätöksiä tekemättä) otettava huomioon, että kodinulkoiset myyntikanavat, 
kuten hotellit, ravintolat ja ateriapalvelut, yhdistettynä matkailuun liittyvään 
tuontiin takaavat vahvempien alkoholijuomien saatavuuden silloin, kun Alkon 
vähittäismyyntipaikat ovat kiinni. Tämä vähentää entisestään Alkon 
vähittäismyymälöiden erilaisten aukioloaikojen vaikutuksia yli 5,5 prosenttia 
etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien toimittajiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että erot alkoholijuomien myyntiehdoissa 
uudenaikaisten vähittäiskauppojen ja Alkon vähittäismyyntipaikkojen välillä 
eivät todennäköisesti edistä syrjintää Suomessa sovellettavissa tavaroiden 
hankintaa tai myyntiä koskevissa ehdoissa. 

B. Suomen alkoholilain tulkintaa ja täytäntöönpanoa koskeva EU Pilot -menettely

Komissio on hiljattain ilmoittanut olevansa huolissaan muiden Suomen 
alkoholilain osien tulkinnasta ja täytäntöönpanosta, mikä on johtanut EU Pilot -
menettelyn käynnistämiseen. Komission huolenaiheet koskevat tavaroiden 
vapaata liikkuvuutta, mutta myös alkoholijuomien toimittajien syrjintää, joka 
liittyy suomalaisten kuluttajien toteuttamaan alkoholijuomien tuontiin.

Komissio onkin vastaanottanut useita Suomea vastaan esitettyjä kanteluita, jotka 
koskevat Suomen alkoholilain tulkintaa ja täytäntöönpanoa. Mikään kanteluista ei 
koskenut aukioloaikoja. Esitettyjen kanteluiden perusteella komissio käynnisti 
3. helmikuuta 2021 EU Pilot -menettelyn, jossa se on pyytänyt Suomen 
viranomaisilta selvennyksiä siitä, sovelletaanko EU:n oikeutta asianmukaisesti ja 
onko Suomen lainsäädäntö EU:n oikeuden mukaista3.

EU Pilot -prosessin tavoitteena on saada nopeammin ja paremmin vastauksia 
tiedusteluihin sekä löytää myönteisiä ratkaisuja kanteluihin, jotka koskevat EU:n 
oikeuden asianmukaista tulkintaa, täytäntöönpanoa ja soveltamista. Nämä 
tehtävät ovat ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Prosessin kautta komission 
yksiköiden ja jäsenvaltioiden viranomaisten on mahdollista tehdä tiiviimpää 
yhteistyötä EU:n oikeuden asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi 
vilpittömän yhteistyön hengessä ennen muodollisen rikkomusmenettelyn 
käynnistämistä.

Komissio on saanut vastauksia Suomelta ja jatkaa EU Pilot -menettelyä.

Johtopäätökset

Eri myyntikanavien toisistaan poikkeavien aukioloaikojen osalta komissio toteaa, 

3 
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/7849669/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%
B6+Suomen+viranomaisille.pdf/311e296c-9fdf-7305-c99b-
78ff36e681df/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf?t=16130
50131966 

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/7849669/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf/311e296c-9fdf-7305-c99b-78ff36e681df/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf?t=1613050131966
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/7849669/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf/311e296c-9fdf-7305-c99b-78ff36e681df/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf?t=1613050131966
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/7849669/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf/311e296c-9fdf-7305-c99b-78ff36e681df/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf?t=1613050131966
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/7849669/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf/311e296c-9fdf-7305-c99b-78ff36e681df/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf?t=1613050131966
https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/7849669/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf/311e296c-9fdf-7305-c99b-78ff36e681df/EU+Pilot+2021_9837_Tietopyynt%C3%B6+Suomen+viranomaisille.pdf?t=1613050131966
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että Alkon vähittäismyyntipaikkojen aukioloaikoja koskeva säännös eli se, että 
nämä myyntipaikat ovat kiinni sunnuntaisin, ei todennäköisesti edes käytännössä 
edistä syrjintää alkoholipitoisuudeltaan pienempiin juomiin verrattuna. Näin on 
erityisesti, kun otetaan huomioon mahdollisuudet yli 5,5 prosenttia 
etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien kulutuksen lykkäämiseen sekä näiden 
alkoholijuomien saatavuus muiden myyntikanavien kautta Alkon 
vähittäismyyntipaikkojen aukioloaikojen ulkopuolella.

Vastaanotettuaan useita kanteluita, jotka koskevat Suomen alkoholilain tulkintaan ja 
täytäntöönpanoon liittyviä muita asioita, komissio on käynnistänyt EU Pilot -menettelyn, jossa 
se on pyytänyt Suomen viranomaisilta selvennyksiä siitä, sovelletaanko EU:n oikeutta 
asianmukaisesti ja onko Suomen lainsäädäntö EU:n oikeuden mukaista. 


