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Tilaisuuden sisältö
Mitä ennustettiin edellisestä uudistuksesta ja mitä
tapahtui. Mitä tutkittiin nyt.
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Näin tarjooma muuttuisi. Yhteenveto kaupan alan
Jatketaan alkoholilain uudistamista
asiantuntijoiden haastatteluista ja kansainvälisistä
kokemuksista sekä kuluttajatutkimuksesta.
Lasse Mitronen, KTT, Mitroskooppi
Vaikutusarvion esittely.
Pasi Holm, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy

Päivittäistavarakauppa ry
• PTY edustaa päivittäistavaroiden vähittäiskaupan ja foodservice-tukkukaupan yrityksiä elinkeinoja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa
• Jäsenemme edustavat noin 96 % Suomen päivittäistavaramarkkinasta
• PTY:n jäsenyritysten päivittäistavaramyynnin arvo Suomessa
vuonna 2021 oli 20,4 miljardia euroa
• Päivittäistavarakaupan koko valikoimaa myy 2 763 myymälää
(Alkoja on 368)
• Alan yritykset investoivat Suomeen noin 600 miljoonaa euroa
vuosittain ja maksavat palkkasidonnaisia veroja noin miljardia euroa
vuodessa
• Vuonna 2021 päivittäistavarakaupassa myytiin alkoholijuomia
1,9 miljardilla eurolla
• Kauppa toteuttaa tehokasta alkoholijuomien ikärajavalvontaa
ja panostaa merkittävästi sen viestintään kuluttajille
• Suomalaiset ovat arvioineet päivittäistavarakaupan
elinkeinoelämän vastuullisimmaksi toimialaksi kymmenen vuotta peräkkäin

Taustaa: Vahvojen oluiden ja lonkeroiden myynti
sallittiin päivittäistavarakaupassa vuodesta 2018
• Nelosoluiden ja perinteisten lonkeroiden myynti sallittiin päivittäistavarakaupassa vuodesta 2018 lähtien.
• Lainvalmistelun aikana käydyssä keskustelussa esitettiin varsin kärjekkäitä arvioita uudistuksen
vaikutuksista (mm. THL).
• Vuonna 2017 PTY tilasi Taloustutkimukselta tutkimuksen uudistuksen vaikutuksista. Jälkeenpäin voidaan
todeta, että Taloustutkimus arvioi laajaan empiiriseen tutkimusaineistoon perustuen lähes oikein
alkoholijuomien kulutuksen muutokset eri jakelukanaviin, alkoholin kokonaiskulutukseen ja valtion
verotuloihin.
• Taloustutkimus yliarvioi muutoksen vaikutuksen lonkeroiden hintaan. Näiden hinta on laskenut
ennakoitua vähemmän.
• Vuonna 2020 alkanut koronapandemia muutti alkoholin myyntikanavia merkittävästi.

Taloustutkimus arvioi varsin oikein IV-oluen
hintakehityksen
Ennuste 2017

Toteuma 2022

* Hinnasta vähennetty vuosina 2019 ja 2021 tehdyt alkoholiveron korotukset.
Kaikki juomapakkaukset muutettu 24 tölkin pakkauksiksi.

- Arvio tehty tuotteella: Karhu A 5,3 % 24 x 0,33 litraa. Taloustutkimus arvioinut vuoden 2018 hintatasot.
- Suomen alkoholiveron oletetaan nousevan 8,5 % kaikissa alkoholijuomaryhmissä.
 Pelkät veronkorotukset eivät juurikaan tule vähentämään matkustajatuontia. Vasta enintään
5,5 %:n juomien vähittäismyynnin vapauttaminen supistaisi selvästi Suomen ja Viron välistä hintaeroa.
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Alkoholin myynnin ja kulutuksen kehitys 2018–2020
2018
• Kokonaiskulutus +0,6 % absoluuttista alkoholia (THL 27.2.2019)
• Kotimaan myynnin kehitys +0,1 %, matkustajatuonti kasvun taustalla: +3,8 %
• Kasvu tuli väkevien tuonnista. Tuonti laski oluessa, siiderissä ja lonkerossa.

• Lonkero selkeä ”voittaja”, kolmosolut säilytti asemansa, nelosoluen osuus noin 9 %
• Alkoholiverotulot kasvoivat 135 milj. euroa (yht. 1 475 milj. euroon)

2019
• Kokonaiskulutus -3,9 % (THL 7.4.2020)
• Kotimaan myynnin kehitys -2,4 %, tilastoimaton kulutus -10 %

2020
• Kokonaiskulutus -5,2 % (THL 7.4.2021)
• Kotimaan kulutus +0,4 % (Alko selkeä kasvattaja), matkustajatuonti puolittui
• Vuodesta 2017 vuoteen 2020 alkoholin kokonaiskulutus on laskenut 8 %

Tutkimukset kertovat selkeästi kuluttajien kannan
46 % toivoo mietoja

viinejä ruokakauppaan

50 %

ostaisi mietoja
viinejä ruokakaupasta
vähintään melko
todennäköisesti

Samaa mieltä etenkin:
• 18–54 -v. miehet
• alle 35-v. pariskunnat

Ostaisi todennäköisesti:
• 35–54 -v. miehet
• 18–54 -v. pariskunnat
• pk-seudulla asuvat

Kantar TNS 2019

Taloustutkimus, Suomi Syö 2019

Samaa mieltä etenkin:
• 25–49 -vuotiaat
• miehet
• Etelä- ja LänsiSuomessa asuvat

sallisi
mietojen viinien
myynnin
ruokakaupoissa
Taloustutkimus, Suomi Syö 2021

Taloustutkimus 2021

Sallitaan mietojen viinien myynti ruokakaupoissa
Alkoholilain uudistamista tulee jatkaa sallimalla mietojen viinien (enintään 15 prosenttia alkoholia) myynti ruokakaupoissa.
•

Edellinen alkoholilain uudistus ei nostanut kokonaiskulutusta, mikä osoittaa, että suomalaiset olivat valmiita siihen. On aika normalisoida viinit
ruokajuomana muiden eurooppalaisten maiden tapaan.

•

Aiemmat uudistukset alkoholin saatavuuden parantamiseksi eivät lisänneet kokonaiskulutusta (aukiololain muutos 2016 lisäsi myyntipäiviä ja
alkoholilain uudistus 2018 toi vahvat oluet ja aidot lonkerot kauppoihin).

•

Alkoholin kulutus on joka tapauksessa vähenemässä myös nuorten keskuudessa ja suuri enemmistö käyttää alkoholia kohtuullisesti.
Vähäalkoholisten ja alkoholittomien juomien kasvu on ollut viime vuosina voimakasta.

•

Viinien myynti ruokakaupoissa parantaisi asiakaspalvelua ja olisi kilpailuvaltti. Ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien valikoiman
laajentaminen turvaisi kattavan myymäläverkoston säilymistä Suomessa.

•

Viinien myynti ruokakaupoissa laskisi vähittäismyyntihintoja ja näin vähentäisi matkustajatuontia sekä ulkomaista verkkokauppaa ja lisäisi
kotimaahan jääviä verotuloja.

•

Mietojen viinien myynnin vapauttaminen vähentäisi monopolin aiheuttamaa kilpailuhaittaa ja lisäisi tervettä kilpailua.

•

Alkoholijuomien etämyyntiin liittyvä lainsäädäntö ja sen tulkinta ovat sekavat. Tämä asettaa kotimaiset ja ulkomaiset toimijat epätasa-arvoiseen
asemaan.

•

Alkoholimyyntiä tulee ajatella myös elinkeinon kannalta, ei vain sosiaalipoliittisesti.

Esitys alkoholilain uudistamiseksi: Muutetaan alkoholilainsäädäntöä sallimalla alkoholin vähittäismyyntiluvan omaaville toimijoille
myydä enintään 15 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia. Täsmennetään samalla lainsäädännön tulkintaa siten, että myös näiden
alkoholijuomien etämyynti on sallittua, kunhan toimija varmistaa myynnin valvontaan liittyvien määräysten toteutumisen.

•

Päivittäistavarakauppa

Millainen viinivalikoima päivittäistavarakaupassa voisi
olla (edullinen, keskihintainen, premium)?
Arvio viinien hinnoittelusta pt-kaupassa vs Alkon
nykyinen hinnoittelu?
Mikä osuus viinien myynnistä siirtyisi pt-kauppaan?
Kuinka paljon myynti kasvaisi?
Siirtymä muista alkoholijuomista viineihin?

•
•
•
•

Alko

•
•
•

Matkustajatuonti ja
ulkomainen verkkokauppa

Miedot viinit
ruokakauppaan

Arvio viinien myynnin vähenemisestä
Asiakasmäärän vähenemisen vuoksi vaikutus
väkevien myyntiin
Ennuste myymäläverkoston supistumisesta

Tarjooman ja hinnan
muutos kuluttajille

•
•

 Arvio alkoholin kokonaiskulutuksen muutoksesta
 Arvio valtion verotulojen muutoksesta

Arvio viinien matkustajatuonnin vähenemisestä
Arvio ulkomaisen verkkokaupan vähenemisestä

Ota yhteyttä!
Kari Luoto
0400 688 708
Jatketaan kari.luoto@pty.fi
alkoholilain uudistamista

Mietojen viinien myynnin
vapauttaminen
päivittäistavarakauppoihin
Kaupan edustajien näkemyksiä
Kuluttajatutkimuksen tuloksia
KTT Lasse Mitronen | 15.2.2022

Kaupan alan asiantuntijoiden haastattelut
– millaisia vaikutuksia myynnin vapauttamisella olisi?
Haastattelujen tarkoitus
• Keskusteltiin kaupan alan asiantuntijoiden kanssa. Aiheena mietojen, alle 15 prosentin
vahvuisten alkoholijuomien eli viinien, oluiden ja siiderien myynnin mahdollisen vapauttamisen vaikutukset
päivittäistavarakaupoille.
• Haastatelluilla on kokemusta Tanskan, Saksan ja Viron päivittäistavarakaupan markkinoista, joissa näiden
tuotteiden myynti on vapaata. Lisäksi haastatelluilla on kokemusta viinien hankinnasta, valikoimien
muodostuksesta, markkinoinnista sekä kuluttajakäyttäytymisestä.
Haastattelujen toteutus
• Haastattelut tehtiin teemahaastatteluina lokakuussa 2021.
• Haastattelut toteuttivat Pasi Holm (Taloustutkimus), Lasse Mitronen (Mitroskooppi), Kari Luoto ja Mari Mattila
(PTY).

Haastattelujen keskeiset teemat
• Miten uusien tuotteiden valikoimat muodostettaisiin ja millaiseksi kauppojen valikoimat voisivat muodostua
ulkomaisten kokemustenne mukaan?
• Miten hankintaa tultaisiin toteuttamaan?
• Millaisia hinnoitteluvaihtoehtoja on olemassa tuotteiden hinnoitteluun?
• Millaisia vaikutuksia tuotteilla olisi kaupan kannattavuuteen?
• Millaisia vaikutuksia muutoksella olisi Alkon kannalta?
• Millaisia asiakaspalvelu- tai -kokemusvaikutuksia muutoksella voisi olla asiakkaille?
• Millaisia voisivat olla myynnin vapauttamisen mahdolliset kielteiset vaikutukset ja kuinka niitä voitaisiin
kaupan piirissä ehkäistä?
• Muita näkemyksiä myynnin mahdolliseen vapauttamiseen asiakkaiden, kaupan, kilpailun tai yhteiskunnan
kannalta – sana on vapaa.

Yhteenvedon haastatteluista on tehnyt KTT Lasse Mitronen

Kaupan valikoimat sisältäisivät useita satoja nimikkeitä,
hinnat noin 10 prosenttia edullisemmat kuin Alkossa
Kauppojen valikoimat olisivat varsin kattavat
• Supermarket-kokoluokan kauppojen valikoimat olisivat noin 100–300 eri nimikettä käsittäen kaikki tuotekategoriat
(puna-, valko-, rosee- ja kuohuviinit).
• Tarjolla olisi eri pakkauskokoja (pienet koot, normaalikoot 75 cl, magnumit ja boxit), sesonkeihin ja teemaviikoille
lisäksi erikoistuotteita.
• Kuluttajille tulisi lisää valinnanvaraa, kun päivittäistavarakaupan viinit olisivat osin eri tuotteita kuin Alkossa.
• Kotimainen verkkokauppa mahdollistaa lisäksi tilausvalikoiman luomisen.
Kauppojen hinnat olisivat Alkoa edullisemmat
• Tarjolla olisi eri hintakategorioiden tuotteita (edullinen, keskihintainen, premium).
• Hinnoittelu voisi keskimäärin olla noin 10 prosenttia Alkoa edullisempi tehokkaamman toimintatavan vuoksi (laajat
kansainväliset hankintakanavat ja omat merkit, tehokas logistiikka, suuri myyntivolyymi).
• Toteamus: ”Maksat kuluttajana aika paljon siitä, että Alkolla on Suomessa monopoli”, vrt. Kauppalehti 27.12.2021.

Etenkin kuluttajat ja pienet ruokakaupat hyötyisivät
uudistuksesta
Myynnin vapauttaminen lisäisi kauppojen erilaistumista ja suomalainen ruokakulttuuri voisi kehittyä
kansainväliseen suuntaan
 Viinit eivät ole oluiden lailla bulkkimyyntituote vaan normaali osa hyvää ruokakulttuuria sekä kiinteä osa hyvän
ruoan tarjontaa.
Mietojen viinien tarjonta vahvistaisi haja-asustusalueiden kauppojen elinmahdollisuuksia
 Viinit muodostaisivat haja-asutusalueilla toimiville kaupoille lisäansaintamahdollisuuden ja vahvistaisivat näin
kauppojen elinmahdollisuuksia.
 Alkon nykyinen sijoittuminen aiheuttaa kilpailuvääristymiä päivittäistavarakaupan toimijoiden kesken.
Vaikutukset Alkon myymäläverkostoon olisivat maltillisia
 Muutoksen myötä Alkon verkosto tulisi supistumaan noin 15 prosenttia. Tästä osa olisi myymäläkoon
pienennyksiä.
Kierrätyksen piiriin saataisiin nykyistä laajempi määrä juomapakkauksia
 Kotimaan myynnin kasvaessa entistä useampi juomapakkaus palautuisi tehokkaaseen ja ympäristön kannalta
kestävään, kotimaiseen palautusjärjestelmään.

Kuluttajatutkimus kuluttajien käsityksistä
mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta
• Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy
• Aineisto kerätty marraskuussa 2021, vastaajia 2 066
• Aineisto vastaa Suomen aikuisväestöä 18–79-vuotiaat (N=4 154 000), pois lukien Ahvenanmaa
• Vastaajajoukon rakenne seuraavalla sivulla
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Vastaajajoukon rakenne
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Kuluttajatutkimuksen pääaiheet
Kuluttajien käsitykset omasta mietojen alkoholijuomien käytöstään ja kulutuskäyttäytymisensä muutoksesta
mahdollisen alkoholilain uudistuksen myötä.
1) Kyselytutkimuksessa kuluttajilta kysyttiin
• Nykyisen kulutuksen määrä ja arvo: eri alkoholijuomaryhmien vähittäisostot, anniskelu, matkustajatuonti ja
verkkokauppaostot
• Arvio, miten eri alkoholijuomien vähittäiskulutus (määrä ja arvo) muuttuisi, jos mietojen viinien myynti
päivittäistavarakaupassa sallittaisiin
• Jakelutie (Alko, päivittäistavarakauppa, matkustajatuonti ja verkkokauppa), jota kautta arvioi ostavansa
eri alkoholijuomaryhmien tuotteita
• Mitä mieltä on viinien myynnin sallimisesta päivittäistavarakaupassa
2) Kyselytutkimuksen pohjalta tehtävät laskelmat ja ennusteet
• Kulutusmuutoksista voidaan laskea vaikutukset valtion alkoholijuomaveroihin ja Alkon tuloutukseen,
100-prosenttisen alkoholin kokonaiskulutukseen, Alkon myyntiin, matkustajatuontiin ja verkkokauppaan
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Yhteenveto: Mietojen viinien myynnin vapauttaminen
saa kansan kannatuksen
Mietojen viinien myynnin vapauttaminen ei lisää alkoholin kokonaiskulutusta
• 65 % vastaajista on sitä mieltä, että mietojen viinien (korkeintaan 15 %) myynnin salliminen
päivittäistavarakaupassa on hyvä asia.
• 87 % vastaajista sanoo, että heidän alkoholin kulutuksensa ei kasvaisi lainkaan, jos päivittäistavarakaupassa
myytävien mietojen viinien hinta laskisi 10 prosenttia verrattuna nykyisiin Alkon hintoihin.
Mietojen viinien myynnin vapauttaminen lisäisi kuluttajien valintamahdollisuuksia, laajentaisi valikoimia ja
edistäisi nykyaikaista ruokakulttuuria.
• 57 % vastaajista uskoo, että valikoimat laajenevat ja monipuolistuvat selvästi tai jonkin verran Alkossa
ja päivittäistavarakaupassa.
• Kotimaisen kauppatarjonnan kasvattaminen vähentäisi ulkomaista matkustajatuontia ja ulkomaisten
verkkokauppojen käyttöä.
Mietojen viinien myynnin vapauttaminen vähentäisi maaseudulla ja haja-asutusalueilla tarpeetonta autoilua,
kun kaupat sijaitsisivat lähempänä kuluttajaa kuin Alko.
• 75 % vastaajista uskoo, että he valitsisivat säännöllisesti tai jonkin verran nykyistä useammin lähellä sijaitsevan
pienen ruokakaupan tai haja-asutusalueen kaupan ruokaostosten ostospaikaksi.
• 21 % vastaajista kertoo, että Alkon sijainti vaikuttaa merkittävästi tai jonkin verran siihen, minkä kaupan
he valitsevat ruokaostoksia varten.
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Lasse Mitronen
050 375 9015
lasse.mitronen@aalto.fi

