
TIETOJA VUODEN 1990 ANNISKELUTOIMINNASTA

Anniskeluravintoloiden myyn-
nin kehitys oli koko 1980-luvun
suotuisaa. Alalla on eletty talou-

dellista noususuhdannetta Yuo-

desta 1978 alkaen, Vailka ravin-

toloiden määrä on vuodesta

l978 lisääntynyt yli tuhannella
(vuonna 1978 anniskeluoikeuk-
sia oli I 510), kääntyivät käyttö-

asteet laskuun vasta viime vuo-

den lopulla. Täloudellinen kor-
keasuhdanne ja kilpailun puute

iohtivat yli-investointeihin 1980-

luvulla.
Ravintoloiden määrän kasvu

viime vuosikymmenen loppu-
puolella "normalisoi" ravinto-

laelinkeinon toimintaedellytyk-
siä muihin elinkeinoihin verrat-

tuna ravintolae linkeinon etuj är-
jestöjen toiveiden mukaisesti.

Pitkian jatkuneen kysynnän

kasvun pysähtyminen viime
vuoden lopulla ja yritysten väli
sen kilpailun koveneminen kar-
sivat epäterveellä taloudellisella
pohjalla toimivia yrityksiä. En-

simmäistä kefiaa monet ravinto-
lat kokevat laman kilpailutilan-
teessa. I970-luvulla monet ra-

vintolat olivat vielä oligopolisti-

sessa kilpailutilanteessa. Maa-
seudulla monet ravintolat ovat

vieläkin monopoliasemassa. Tä-

mä on eräs syy siihen, että edel-

leen 75 prosenttia ravintoloista

soveltaa maksimihintoja.
Uusi ravintola ei juuri lisää al-

koholin kulutusta, vaan tämä ja-

kaantuu uudelleen olemassa

olevien ravintoloiden kesken.

Vaikka ravintoloiden määrän

kasvu oli viime vuonna 160 eli
6,7 prosenttia, alkoholilain alai-

nen anniskelukulutus väheni 0,2

prosenttia. Uusista anniskeluoi-
keuksista myönnettün kaksi kol-
masosaa jo toimiville keskioluen
anniskelupaikoille.

Viime vuosina ravintolaelin-
keinon etujärjestöt ovat vaati-
neet nk. tukkualennusta alkoho-

lijuomista. Alkossa vaatimukset
on torjuttu. Ensinnäkin alkoho-

Thulukko l. Anniskeluoikeudet oikeusluokittain ja hintaryhmittäin
31.12.1990
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lista annettavat alennukset ovat

rastoin alkoholilainsäädännön

tavoitteita ja periaatteita. Toi-

seksi tukkualennuksista hyötyi-

sivät alkoholivaltaiset ravintolat

eivätkä ruokaravintolat, joiden

työvoimakustannukset ovat suu-

ret. Vaatimuksiin suostuminen

merkitsisi valtion alkoholitulo-
jen pienenemistä tai jo ennes-

täänkin korkeiden vähittäis-

myyntihintojen nousua, joka

taas olisi tulonsürtoa vähittäisos-

tajalta ravintolayrittäjälle. Toi-

saalta Alko on maailman suu-

rimpia tukkuostajia, joten tuk-
kualennus on jo lähtöhinnoissa.

Alkoholiverohan on prosentti-

pohjainen, mikä korostaa alhai-

sen lähtöhinnan merkitystä.

ANN ISKELUOIKEUKSIEN

MYÖNTAMINEN

Amiskeluoikeuksia myönnettün

hallintoneuvoston vuosiksi

1989-1991 vahvistamien yleis-

periaatteiden mukaisesti. Oi
keuksien myöntämistä rajoitet-

tiin sellaisille ravintoloille, jois-

sa anniskelun voitiin olettaa

muodostuvan liikevaihdon kan-

nalta määrääväksi. Uusien oi-

keuksien myöntäminen paino-

tettiin toisaalta ruoka- ja mat-

kailuravintoloihin, toisaalta ku-

lutuksen kannalta vähämer-

kityksisiin erikoisanniskelu-

paikkoihin. Anniskeluoikeuksia

myönnettäessä kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota perustettavien

ravintoloiden sijaintiin ja siihen,

miten niiden toiminta-ajatus

tyydyttää väestön tarpeet.

Hallintoneuvosto käsitteli
kaikkiaan 310 anniskeluoikeus-

hakemusta. Uusia oikeuksia

myönnettiin 173 ja ennakko-

päätöksiä anniskeluoikeuksien

myöntämisestä hankkeen val-

mistuttua tehtiin 23. Uusista oi-

keuksista 8l oli A-oikeuksia ja
92 B-oikeuksia. Hakemuksia

hylattiin 114.

Vuonna 1990 aloitti toimin-
tansa 199 ravintolaa ja 39 annis-

kelusopimusta purettiin ravinto-

lan lopettamisen vuoksi. Netlo-

lisäykseksi jäi 160 anniskeluoi-

keutta (taulukko l). Kertomus-

vuonna Il2 ravintolan B-oikeu-

det muutettiin A-oikeuksiksi ja
15 ravintolaa siirrettiin yleis-

hintaryhmästä erityishintaryh-
mään ja kaksi ravintolaa erityis-

hintaryhmästä yleishintaryh-
mään, Omistajanvaihdoksia oli
kertomusvuonna 306 (314 vuon-

na l9B9). Toisaalta konkurssien

määrä lisääntyi edellisvuoteen

verrattuna. Viime vuonna kon-

kurssin teki 39 ravintoloitsijaa.

iotka omistivat kaikkiaan 42 ra-

vintolaa. Edellisvuonna 17 ra-

vintoloitsijaa teki konkurssin ja

he omistivat 19 ravintolaa.

Thulukossa 2 on esitetty aruris-

keluravintolat tyapeittäin ja hin-

taryhmittäin. Thulukossa ei ole

muutostietoja, koska tyypitystä

muutettiin kertomusluonna pa-

remmin vastaamaan muuttunei-

ta olosuhteita. Samoin paikallis-
johtajat tarkistivat muutenkin
' 

ravintoloiden tyypityksiä. Olen-

naisin muutos oli olut- ja kort-
teliravintoloiden yhdistäminen
juoma-/seurustelurav intoloiksi.
Tyyppien puhdistamiseksi mo-

Tbulukko 3. Anniskelusopimukset omistajaryhmittäin 31.12.1990 ja omistajaryhmien 0/o-osuudet anniskelrr-

sopimuksista, asiakaspaikoista ja myynnistä vuonna 1990
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66.0

t9,B

48,B

31,5

+16
+3

9,9

4,3

13.3

9,3

8.9

l0.B
5,3

JrJ

I,0

54.2
02 0

253

109

+2 1,5

I,B
I+

5,6

0,6

+ 160 100.0Yhteensä

39

45

t4

2 560

130

0,5

100,0 100,0

ALKOHOI,IPOLITIIKK,A
s6 lr99r):2



Thulultko 4. Alkoholilain alaisen anniskelukulutuksen määrä, rakenne ja osuus kokonaiskulutuksesta vuonna
1990. 100 o/o:n alkoholina

tuh muutos osuus-Yo

anniskelu-

kulutuksesta

osuus-o/o

juomaryhmän

kokonais-
kulutuksesta

litraa o/o

Viinat
Muut väkevät juomat
Väkevät juomat yhteensä

Väkevät viinit
Miedot viinit
Viinit yhteensä

Long drink -juomat

Vahva olut
Keskiolut
Mallasjuomat yhteensä

Miedot juomat yhteensä

Kaikki yhteensä
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Keskiolutlain alainen anniskelukulutus 100 o/o:n alkoholina oli I 600 tuh. litraa, eli kulutus kasvoi 5,7 0/o.

Täulukka 5. Anniskelukulutus 100 %:n alkoholina asiakaspaikkaa kohti sekä kulutuksen juomaryhmittäinen
jakauma ravintolatvvpeittäin vuonna 1990
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nitoimiravintolat erotettiin
omaksi ryhmäkseen. koska nä-

mä ravintolat tyypitettiin aikai-

semmin niiden pääasiallisen toi-

mintatavan mukaan.

Aiempien vuosien mukaisesti

ravintolaelinkeinon yksityisty-
minen jatkui kertomusvuonna-

kin (taulukko 3). Yksityisten
osuus anniskelusopimuksista on

selvästi suurempi kuin niiden
osuus ravintolamyymnistä, koska

pääpaino vuodesta 197B lähtien

on ollut pienissä yksityisyrittä-
jien omistamissa ruokaravinto-
loissa. Vuodesta 1975 on yksi-
tyisten osuus sopimuksista nous-

sut 2l prosenttiyksikköä ja
osuustoirüinnallisten osuus vä-

hentynyt 13 prosenttiyksikköä.

Keskioluen anniskelulupien ja

-kulutuksen määrää ja kehitystä

tarkastellaan muualla tässä leh-

dessä.

AN N ISKETU KU LUTUS

Alkoholilain alainen anniskelu-

kulutus laski viime vuonna 002

prosenttia (taulukko 4). Aiem-
pien vuosien tapaan kulutus
miedontui. Erityisen voimak-

kaasti kasvoi mietojen viinien ja

keskioluen kulutus. Tosin nüden

osuus anniskelukulutuksesta on

edelleen vain vajaat 9 prosent-

tia. Suurin osa A-oluesta kulu-
tettiin ravintoloissa.

Alkoholia kulutettiin eniten

asiakaspaikkaa kohti juoma-/

seurusteluravintoloissa (tauluk-

ko 5). Niissä mallas- ja long

drink -juomien osuus oli selvästi

suurin.

Long drink -juomien kulutus
on viime vuosina ollut laskussa.

Todennäköisin syy laskuun on

sg että ravintolat valmistavat gin

long drink -annokset paikan

päällä, koska tuotto on tällöin

parempi kuin valmiiksi pakattu-
jen juomien osalta. Kuitenkin
Gin Long Drink on selYästi myy-

dyin juoma mallasjuomien jäl-
keen. Ravintolamyynnin 20 eni-

ten myytyä alkoholijuomaa (pl.

mallasjuomat) olivat seuraavat

(volyymilitroina):

litraa

I. Gin Long Drink
Sinebrychoff 5977 461

2. Koskenkorva 1976902
3. Golden Cap

Siideri 921122

4. Karahvivalkoviini 692 705

5. Dry Vodka 644884

6. Silver Dry Gin 304 383

7. Whisky &&& 303265

B. Karahvipunaviini 253205

9. Cognac Monopol 215017

I0. Liebfraumilch 175214

11. Ron Bacardi L43209

12. Vin Blanc

Touraine 109323

13. Elys6e N:o I 90859

14. Prins Oliver 89807

15. Gin 83229
16. Caf6 75895

17. Soave 73B58

18. Gin Long Drink
Mallasjuoma 73753

19. Finlandia Vodka 73378
20. Campari 68083

Koko alkoholilain alaisesta an-

niskelukulutuksesta 20 eniten

myytyä lajia edustavat Bl:tä pro-

senttia. Voimakkain nousija on

Golden Cap Siideri, nousua yli
41 prosenttia. Myös se on saatta-

nut syödä long drink -juomien

kulutusta. Toinen listalla nousija

on Liebfraumilch" nousua 30

prosenttia. Erityisen voimak-

kaasti on vähentynyt karahvipu-

naviinin kulutus: se putosi vii-
denneksen edellisvuoden luke-

masta.

ANNISKELURAVINTOLOIDEN
MYYNTI

Anniskeluravintoloiden mark-
kamääräinen myynti nousi ker-

tomusYuonna 7,4 prosenttia
(12,I 0/o vuonna 1989). Tileitt?iin

nousi oluen myynti ll,5 prosent-

tia ja muiden juomien myynti
2,0 prosenttia. Ruoan myynti
nousi 6,8 prosenttia ja muu

myynti 12,0 prosenttia. Ensim-

mäisellä kolmanneksella myynti

nousi 10,7 prosenttia, toisella

kolmanneksella 6.8 prosenttia ja

viimeisellä kolmanneksella 4,2

prosenttia.

Kuluttajahinnat nousivat vii-
me Yuonna 6,1 prosenttia. Ra-

vintoloiden anniskeluhinnat

nousivat 8,2 prosenttia ja ruoan

hinta 7,1 prosenttia eli hinnat
nousivat keskimäärin 7,7 pro-
senttia. Ravintoloiden asiakas-

paikat lisääntyivät 11,1 prosent-

tia (lukumäärä nyt 532 212 paik-

kaa). Kun kokonaismyynti kas-

voi 7,4 prosenttiao niin voidaan

todeta. että ravintoloiden mää-

rän kasvu ei lisännyt ravintoloi-
den myyntiä. vaan jakoi sitä uu-

delleen entistä useamman ravin-

tolan kesken.

Thulukoissa 6 ja 7 on tarkastel-

tu myynnin jakaumaa §,1aeiuäin
ja tileitt?iin. Asiakaspaikkakoh-

tainen kokonaismyynti on suu-

rin viihderavintoloissa. Tileit-
täin tarkasteltuna suurin oluen

myynti on juoma-/seurustelura-

vintoloissa ja muiden alkoholi-
tuotteiden mlynti vühderavinto-

loissa. Suurin ruoan myynti on

nimensä mukaisesti mokaravin-

toloissa.

ANNISKEI-UN VALVONTA

Anniskelurikkomusten aiheut-

tamien toimenpiteiden määrä

r32 AI.KOHOLIPOTITIIKKA
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oli vuonna 1990 alkoholilain
alaisissa ravintoloissa yhteensä

86 eli 50 toimenpidettä vähem-

män kuin aiempana vuonna
(taulukko B). Yleisimmät epä-

kohdat olivat päihtyneiden oles-

kelun salliminen ravintolassa se-

kä päihtyneille anniskelu. Epä-

kohtün lüttyi usein järjestyshäi-

riö. Alle l8-rrrotiaille anniskelua

tuli ilmi 18 tapauksessa.

Toimenpiteisiin johtaneista

epäkohdista havaittiin 26 polii
sin, 29 Alkon ja l4 kunnallisen

alkoholitarkastajan tarkastuk-
sissa. Loput l7 toimenpidettä ai-

heutuivat useiden valvontavi-
ranomaisten havainnoista.

Alkon ja kunnallisten alkoho-

litarkastajien valvontatehtävät
painottuivat salitarkastuksiin
sekä ravintolahenkilökunnan
koulutukseen ja neuvontaan.
Henkilökunnan koulutuksessa

on korostettu ravintolan oman

valvonnan merkitystä. Poliisin
toteuttama anniskeluravintoloi-

den valvonta liittl7 lähinnä ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseen.

Keskiolutlain alaisün anniske-

lupaikkoihin kohdistuneiden
toimenpiteiden määrä laski vii-
me Yuonna viidellä edelliseen

I.uoteen verrattuna. Yleisimmät
toimenpiteisiin johtaneet epä-

kohdat olivat päihtyneiden oles-

kelun salliminen anniskelupai-

kassa ja päihtyneille anniskelu.

Toimenpiteisiin johtaneista

epäkohdista 39 havaitsi polüsi, 9
kunnallinen alkoholitarkastaja
ja 18 Alkon edustaja. Loput 22

toimenpidettä aiheutuivat usean

valvontaviranomaisen havain-
noista. Keskioluen vähittäis-

myynnin ja anniskelun paikalli-
nen valvonta kuuluu ensisijai-

sesti polüsille ja kunnalliselle al-

koholitarkastajalle.
Alko tarkasti lähes kaikki kes-

Suuret taajamahotellit

Pienet hotellit
Lomahotellit

r 880

| 297

967

19 7BB

9 330

3 529

Taulukko 6. Anniskeluravintolamyynti tarjoilupalkkioineen vuonna
lg90

myynti yht.

Mmk
myynti/
ravintola

I 000 mk

myynti/
asiakaspaikka

mk

30 597

30 505

13 BIl

Ruokaravintolat 2 386 3 220 26 432

3t 722Viihderavintolat I 656 7 738

Juoma-/seurustelu-
ravintolat 2 992 4 t27 29 242

Monitoimiravintolat +

muut ravintolat 988

12 t66Keskimäärin 4 752 22 860

Thulukko 7. Anni skelu ravintol oiden myynnin tileittä inen Yo-jakauma

tyypeittäin vuonna 1990

Alko olut ruoka muu myynti

Suuret taa.jamahotellit

Pienet hotellit
Lomahotellit

Ruokaravintolat

Viihderavintolat

Juoma-/seurustel u-

ravintolat

Monitoimiravintolat +
muut ravintolat

Keskimäärin

29

28

26

I4

24

l9

24

20

27

IB

23

3B

ta

3l

9

l1
r0

ö

9

9

4t
34

46

57

IB

l9

50

35

6

12

48

kioluen vähittäismyynti- ja an-

niskelupaikat helmi-huhti-
kuussa 1990, Thrkastusten yh-

teydessä keskusteltiin henkilö-
kunnan kanssa mlynti- ja annis-

kelumääräyksistä ja -kokemuk-

sieta.

Thrkastuksessa oli mukana

2 2Bl keskioluen anniskelupaik-

kaa. Anniskelupaikoista yli 90
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Thuluklm B. Valvontatoimenpiteet alkoholilain ja keskiolutlain alaisissa

anniskelupaikoissa 1989 ja I990

Taulukko 9. Ravintolahenkilökunnan määrä vuonna 1990

nastaan huolimatta ulkomainen
juoma saa olla kotimaista hal-

vempi. Kesäkuun alussa annis-

keluohjekokoelmaa muutettiin
niin. etlä poistettiin vaatimus.

jonka mukaan kotimaisia juo-

mia tuli olla aina tarjollao mikäli
samasta juomaryhmästä oli ul-
komaisiakin juomia tarjolla.

Minibaarien sijoittaminen
kaikkiin hotellihuoneisiin sallit-

tiin vuoden alussa. Marraskuun

alussa poistettün määräys, jonka

mukaan keskioluen anniskelu

tuli lopettaa klo 22 keskiolutlain

alaisissa paikoissa. Joulukuussa

hallintoneuvosto päätti uroden-

vaihteessa voimaan tulevista al-

koholijuomien mainontaa kos-

kevista uusista ohjeista, joilla
helpotettiin alkoholijuomien
hintoihin liittyvän informaation

kertomista asiakkaille.

RAVINTOLA.

HENKILÖKUNTA

Vuonna 1989 vakinaisen henki-

lökunnan määrä vähentyija osa-

aikahenkilöstön määrä kasvoi.

Ravintola-alalla oli työvoimapu-

laa. Sama kehitys jatkui kerto-

musvuonnakin, mutta loppu-

vuodesta tuskin enää oli syynä

ravintola-alan työvoimapula
(taulukko 9). Vielä vuonna 1989

tarjoilijoiden ja tarjoilijaharjoit-
telijoiden määrä kasvoio mutta

baarimestarien ja kassahoitajien

määrä oli jo tuolloin laskussa.

Vuodesta 1975 viime vuoden

loppuun on ravintola- ja ma-

j oitushenkilöstön määrä vähen-

tynyt 0,9 prosenttia; samana

aikana ravintoloiden määrä on

kasvanut 73 prosenttia. Muutos

on ollut henkilöryhmittäin seu-

raava: hovimestarit - 19 o/0, tar-
joilijat + 16 Yo, vahtimestarit -
25 0/0, keittiöhenkilöstä - 5 o/o ja

AlkoL:n alaiset

l9B9 1990

OlutL:n alaiset

l9B9 1990

Lopulliset peruutukset

Määräaikaiset anniskelukiellot
Varoitukset
Kirjeet
Ylihinnan takaisinperintä

Yhteensä

-7

54

65

IO

r36

3

42

4l

86

2

25

39

:

8B

I
30

48

I4

93

lukumäärä

keski-

määrin

muutos 90/89

luku- o/o

määrä

Hovimestarit
Tarjoilijat ja tarjoilijaharjoittelijat
Vahtimestarit
Baarimestarit ja kassanhoitajat

Keittiöhenkilökunta
Soittajat ym. esiintyjät
Muu henkilökunta
Rav intolahenkilökunta yhteensä

I 344

ll 071

2 t B

9 014

463

I 703

28 568

+42
_ IlB
-47
- l7B
+10
-21
+83
- 229

+ 146

+ 527

+3,2

- Iol

- 2,1

- 5,9

+ 0,1

- 4.3

+ 5,I

- 0,8

Majoitushenkilökunta 3 I3B

Johtajat | 524

Konttorihenkilökunta 953

Vakinainen henkilökunta yhteensä 34 fB3

Osa-aikahenkilökunta 6 857

2+

+

+

10

9t
74

+ 7,2

+ 6,4
+ 8,4

+ 0,4

+ 8,3

prosenttia toimi itsepalveluperi-

aatteella ja lähes 400 paikassa

keskioluen anniskelu oli sidottu

kokonaan tai osan päivää ruo-
kailuun. Ulkomaista keskiolutta

piti tarjolla 780 anniskelupaik-

kaa. Anniskelupaikoista 134:ssä

havaittiin päihtyneitä ja 3l:ssä

päihtyneille anniskelua. Epä-

kohdista huomautettiin ja 16 lu-

vanhaltijalta pyydettiin kirjalli-
nen vastine.

Vuoden alussa poistettiin al-

koholilain alaisessa anniskelus-

sa määräys, jonka mukaan koti-
maisten juomien tuli olla ulko-
maisia vastineitaan halvempia,

eli korkeammasta hankintahin-
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muusikot - 52 o/o. Hovimesta-

rien. vahtimestarien ja muusi-

koiden määrä väheni eniten

I9?0Jur.un lopun lamavuosina.

Rationalisointi on ollut todella

voimakasta, sillä kun vuonna

1975 työntekijöitä oli ravintolaa

kohti 22, oli luku viime vuonna

12. Tosin tarjoilijoita oli monna
1975 keskimäärin 6 ravintolaa

kohti, kun luku oli viime vuon-

Nordbornas drickande pä 50-talet sett med danska nykterhetsrörelsens ö8on

na 4. Ravintoloiden keskikoko

on noussut samaan aikaan 164

asiakaspaikasta 208:aan.

JUHANI HAKALA

Nordisk

Alkohol

Tidskrift

Ola Nordmann bränner hemma, lön Jdnsson
läppjar (äntligen) sitt ö1, Pekka super
mer och met Soren Sorensen han dricker iu
hvergang och Svensson blir bara mäiiligare?
- Finns det alls ett nordiskt drickande?

Läs NAT sä fär du svaret!

Genom flaskan kan vi betrakta samhället.
Alkoholforskningen är en viktig inkörsPort
till en förstäelse av hela vär kultur.

Läs NAT sä ser du klarare!

Tidskriften (tidigare Alkoholpolitik)
utkommer numera med sex nummer om äret

och kan beställas under adress:
Nordisk Alkoholtidskrif t
PB 350
SF-00.1 01 Helsingfors, Finland
tel. +358 0 133 25 78

Pris: 100 mk/ärgäng

Nordic Alcohol Studies
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