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ALKO OY:N SELVITYS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LUPA- JA 
VALVONTAVIRASTO VALVIRAN SELITYS- JA SELVITYSPYYNTÖÖN 
(15.11.2019) DNRO V/41647/2019 KOSKIEN ALKOHOLIJUOMIEN 
MYYNTIÄ ALKON ETIKETTI-LEHDEN PRUUVITILAISUUKSIIN 
 
 
Selvityspyyntö 

Kuten Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (myöhemmin ”Valvira”) 
selvityspyynnöstä ilmenee, otti Alko Oy (myöhemmin ”Alko”) perjantaina 20.9.2019 
oma-aloitteisesti ja viipymättä, saatuaan asiaa koskevan tiedustelun, esille Valviran 
kanssa kysymyksen Alkon Etiketti-lehden pruuvien toimintatavoista ja niiden 
alkoholilainmukaisuudesta. Alko ilmoitti saattavansa ensi tilassa toimintansa 
ohjeistuksen mukaiseksi, jos toimintatavassa todetaan korjattavaa. 
 
Pruuvitoiminta ja sen historia 

1990-lopulla Alko sai kuluttajilta runsaasti palautetta, että yhtiön tulisi palvella 
paremmin viini- ja ruokatietoudesta kiinnostuneita asiakkaita. Yhtiö perusti palautteen 
pohjalta lokakuussa 1998 Etiketti-klubin, jonka kautta se alkoi järjestää asiakkaille 
viinien maistelukursseja eli pruuveja. Toiminnan tavoitteena on ollut tarjota asiakkaille 
mahdollisuus syventää osaamistaan ja tuotetuntemustaan sekä kehittää suomalaista 
juoma- ja ruokakulttuuria. Etiketti-klubi lakkautettiin vuonna 2016, mutta pruuvien 
järjestämistä jatkettiin myös sen jälkeen. 
 
Pruuveissa tuotteisiin on tutustuttu Alkon ammattitaitoisen kouluttajan johdolla. Pruuvit 
on aina ohjattu ammattimaisesti eli kaikille osallistujille on katettu ns. sylkykupit, joihin 
pruuvattavat tuotteet on ohjeistettu sylkemään. Pruuvattavat tuotteet ovat olleet vain 
mietoja, alle 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä tuotteita, viinejä tai oluita. 
Kurssille on voinut osallistua vain vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
 
Pruuvitilaisuudet on aina järjestetty Alkon vähittäismyyntitiloista erillisissä 
koulutustiloissa, joissa ei ole anniskeluoikeuksia. 
 
Alko on järjestänyt vuosittain noin 200 Etiketti-lehden pruuvia eri puolella Suomea. 
Vuonna 2018 Alkon pruuveissa oli noin 4.400 osallistujaa.  
 
Ennen pruuvitoiminnan aloittamista Alko kävi toimintamallinsa läpi Valviran edeltäjän 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen STTV:n kanssa. Pruuvitoiminta on 
ollut esillä tämäkin jälkeen Alkon ja Valviran välisissä säännöllisissä 
viranomaiskeskusteluissa, viimeksi kuitenkin edellisen alkoholilain (1143/1994) aikana.  
 
Vanhan alkoholilain mukainen toiminta 
 
Ns. vanhan alkoholilain (1143/1994) 13 §:n mukaan: 
Alkoholiyhtiöllä on 14 §:ssä tarkoitettua myyntiä lukuun ottamatta yksinoikeus harjoittaa 
alkoholijuomien vähittäismyyntiä. 
Alkoholiyhtiö saa harjoittaa 1 momentissa tarkoitettujen alkoholijuomien 
vähittäismyyntiä vain lupaviranomaisen hyväksymässä alkoholijuomamyymälässä, joka 
on sijainniltaan asianmukainen ja jossa valvonta voidaan tehokkaasti järjestää.  
Sen estämättä mitä 2 momentissa säädetään, alkoholiyhtiö voi harjoittaa 
alkoholijuomien vähittäismyyntiä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle sen mukaan 
kuin asetuksella säädetään. 
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Asetuksessa alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle 
(680/1996) (myöhemmin ”Asetus”) ja sen 11 §:ssä todettiin, että alkoholiyhtiö voi 
asettamillaan ehdoilla lähettää tilaajalle tai ostajalle alkoholijuomia. 
 
Alkon pruuveja on järjestetty alusta asti Valviran edelleenkin ohjeistamalla ns. 
yhteisostomallilla, missä kurssien osallistujilla on oikeus ostaa pruuvattavat tuotteet 
tilaisuuteen yhdessä. Alko on myynyt tuotteet kurssille osallistujille alkoholilakiin 
perustuvan vähittäismyyntioikeutensa perusteella ja kuljettanut tuotteet pruuvitilaan 
Asetuksen mahdollistamalla oikeudella lähettää alkoholijuomat suoraan ostajalle. 
Todettakoon, että Alko ei muussa toiminnassaan soveltanut Asetuksen ko. pykälää. 
 
Pruuvien hinta on laskutettu kahdessa osassa: 1) kiinteä kurssihinta, mikä sisältää 
koulutuksen (vuonna 2019: 25 euroa) ja 2) osallistujien yhteisosto pruuvattavista 
tuotteista (yleensä n. 20-30 euroa). Osanottajakohtainen hinta on vaihdellut tuotteiden 
ja osallistujien määrän mukaan. Tuotteiden kuljetuksesta ei ole peritty erillistä hintaa. 
Tuotteiden hinta kurssilaisille on ollut Alkon normaali vähittäismyyntihinta. 
 
Uuden alkoholilain mukainen toiminta 
 
Uuden, 1.3.2018 voimaan astuneen, alkoholilain (1102/2017) mukaan alkoholiyhtiöllä on 
1 §:ssä tarkoitettujen haittojen vähentämiseksi 6 §:ssä säädetyin poikkeuksin 
yksinoikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Lain 17 §:ssä säädetään 
enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman 
vähittäismyyntiluvista, jotka koskevat vähittäismyyntiä yhden vähittäismyyntipaikan 
sisätiloissa. Lisäksi lain 28 §:n 3 momentissa säädetään, että Alko saa toimittaa 
alkoholijuomia luvanhaltijoille ja muille elinkeinonharjoittajille lähettämällä ne ostajalle. 
 
Uuden lain voimaantultua Alko jatkoi Etiketti-lehden pruuvitoimintaa edellä kuvatulla 
mallilla. Alko myi pruuvattavat tuotteet kurssilaisille vähittäismyyntilupiensa sekä 
lakisääteisen vähittäismyyntioikeutensa nojalla yhteisostoina. Sen sijaan Alko ei ollut 
huomioinut Etiketti-lehden pruuvitoiminnassa, että uusi laki mahdollisti alkoholijuomien 
lähettämisen enää vain luvanhaltijoille sekä elinkeinonharjoittajille, eikä enää 
mahdollistanut pruuviin kuuluvien tuotteiden kuljettamista kuluttajille eli 
vähittäismyynnin ja tuotteiden yhteisoston luovuttamisen olisi tullut tapahtua 
myymälässä. Alko oli käyttänyt vanhan lain mahdollistamaa tuotteiden lähetysoikeutta 
kuluttajille ainoastaan Etiketti-lehden pruuvitoiminnassa, ei muutoin.  
 
Selvyyden vuoksi todettakoon, että Alkolla ei ole anniskelulupia eikä Alkon 
pruuvitoiminta ole tapahtunut missään vaiheessa Alkon luovutuspaikkojen eli 
noutopisteiden kautta. 
 
Etiketti-pruuvitoiminnan keskeyttäminen 
 
Alko kertoi tiistaina 24.9.2019 keskeyttävänsä Etiketti-lehden pruuvit toistaiseksi 
lokakuun loppuun asti heti, kun pruuvien järjestelyissä havaittiin korjattavaa. Tämä 
tapahtui siis viivytyksettä Valviran kanssa käydyn palaverin jälkeen. Alko oli yhteydessä 
kaikkiin kursseille ilmoittautuneisiin ja palautti maksetut kurssimaksut. 
 
Alko ilmoitti keskiviikkona 23.10.2019 luopuvansa Etiketti-lehden pruuvitoiminnasta 
toistaiseksi. Näin ollen Alko ei tule jatkamaan Etiketti-lehden pruuvitilaisuuksien 
järjestämistä aikaisemmin toteuttamansa mallin mukaisesti. Mikäli pruuvitoimintaa 
tullaan jatkamaan, tullee se tapahtumaan muulla kuin ns. yhteisostomallilla ja Alko tulee 
käymään konseptin ja toimintamallin etukäteen läpi Valviran kanssa. 
 
 
 


