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Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin Suomen alkoholipolitiikan muutosta 1900-luvun
alusta tähän päivään saakka sekä tarkasteltiin uuden alkoholilain vaikutusta Satakunnan alueella toimivaan viihderavintolaan. Tutkimus suoritettiin case-tutkimuksena,
joka tehtiin Rauman Keilahalli Oy:n toimeksiantona. Tutkimuksessa selvitettiin, miten
uuden alkoholilain tuomat muutokset vaikuttivat yrityksen alkoholimyyntiin vuositasolla. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin yrityksen dokumentteja, observointia
sekä strukturoimatonta haastattelua.
Uusi alkoholilaki astui voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018, minkä myötä anniskeluluvanhaltijalla on oikeus myydä kaikkia alkoholijuomia. Tutkimus sisältää tietoja
kolmelta tilikaudelta, vuosien 2016–2019 ajalta. Tilikausien kannattavuuden tuloksia
verrattiin ja analysoitiin keskenään, käyttäen hyödyksi laskettuja tunnuslukuja yrityksen kirjanpidosta. Vuosittainen varaston kiertonopeus laskettiin käyttäen yrityksen
koko materiaalivirtaa.
Tutkimuksessa todettiin, että uusi alkoholilaki vaikutti positiivisesti case-yrityksen alkoholimyyntiin voimaan astuttuaan. Alkoholin kokonaismyynnin trendi on ollut nousujohteista. Lisääntyneen alkoholitarjonnan myötä, kulutus eri tuotteiden välillä on tasoittunut. Rauman keilahallin varaston kiertonopeus on säilynyt ennallaan ja tuloksia
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____________________________________________________________________
In this thesis the focus was on Finnish alcohol politic from the 1900 century till the
newest alcohol law which was looked more closely from a licensed entertainment restaurant´s perspective. Thesis was commissioned by Rauman Keilahalli Oy. It is a case
study which examined the variation effects of the new alcohol law on the company´s
alcohol sales between the 2016–2019. Internal documents and financial statements of
the case company, observation and an unstructured interview was used as data collection methods.
Alcohol law in its totality which was reflected to this study entered into force on 1
March 2018. After that, the company who has license to sell alcohol, can sell any alcoholic beverages. Profitability outcomes and inventory management were analysed
by using data from financial statements.
The result of this thesis was that the new alcohol law had positive influence in Rauma
bowling alley´s alcohol sales. Consumption of alcohol beverages was more balanced
and the trend for whole sales was upward. Inventory management has remained same
and those results were compared to another bowling alley in Finland.
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1

JOHDANTO

Tiukat säädökset ja korkeat hinnat ovat olleet osasyynä alkoholin anniskelun vähenemiseen. Vuoden 1995 ravintolamyynti oli yli 20 prosenttiyksikköä kaikesta alkoholista, kun taas 20 vuotta myöhemmin 2016 myynti on ollut enää 10 %:a kaikesta alkoholista. Ravintoloiden tärkeimpänä alkoholituotteena pidetään olutta, mutta sen
myynti on vähentynyt huomattavasti vuoden 1995 jälkeen. (Mara 2019a)

Uusin alkoholilaki astui voimaan anniskeluravintoloissa 1.3.2018, mikä toi tullessaan
erilaisia muutoksia. Tutkimuksessa selvitetään, miten alkoholilaki on muuttunut Suomessa ja miten muutos on vaikuttanut alkoholijuomien myyntiin case-yrityksessä, joka
on Satakunnan alueella toimiva viihderavintola.

Työn teoriaosuus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa keskitytään Suomen
alkoholipolitiikan historiaan ja sen kehittymiseen 1900-luvulta lähtien. Teoriaosio kattaa merkittäviä muutoksia kuten 1919 kieltolain, 1932 Oy Alkoholiliike Ab:n perustamisen sekä vuosien 1969 ja 1995 lakiuudistusten tapahtumat. Viimeisimpänä kerrotaan vuoden 2018 voimaan astuneen alkoholilain säädöksiä anniskeluravintolan näkökulmasta. Opinnäytetyön toisessa teoriaosuudessa käydään läpi tuloslaskemaa ja tasetta sekä tutkimuksen kannalta oleellisia tunnuslukuja.

Aineistonkeruumenetelminä tutkimuksessa käytetään dokumentoituja aineistoja kuten
kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Omat havainnot sekä haastattelut tukevat dokumentoinnin
tulkintoja. Tutkimus sisältää kolmen peräkkäisen tilikauden vertailun, 2016–2019.
Tarkoituksena kartuttaa yrityksen kannattavuutta ja edistää myyntiä, luoden entistä
asiakaslähtöisempää tuotevalikoimaa tarjottavaksi.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Rauman Keilahalli Oy, joka on ollut minulle
tärkeässä roolissa koko opintojeni ajan. Tutkimus toimii kunnianosoituksena ja kiitoksena saamastani työkokemuksesta ja mahdollisuudesta työskennellä joustavasti opiskelujeni ohella.
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2

TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

2.1

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Tällä opinnäytetyöllä halutaan vastata seuraaviin kysymyksiin:
•

Miten uuden alkoholilain myötä myyntiin tulleet väkevät alkoholijuomat vaikuttavat mietojen alkoholijuomien myyntiin vuositasolla Rauman keilahallilla?
o Alkoholilaki on muuttunut vuosien saatossa, miten?
o Milloin uuden alkoholilain muutokset tulivat käytäntöön Rauman Keilahallilla ja miten toiminta muuttui näiden jälkeen?
o Millainen kate on miedoissa alkoholijuomissa / väkevissä alkoholijuomissa?
o Miten liikevaihto, kannattavuuden tunnusluvut ja varaston kiertonopeus ovat muuttuneet viimeisen kolmen vuoden aikana?
o Paljonko alkoholimyynnin osuus on vuosittaisesta liikevaihdosta?
o Miten mietojen alkoholijuomien kulutus on muuttunut uuden alkoholilain myötä sekä missä tuotteissa muutokset näkyvät?

Eduskunta hyväksyi uuden alkoholilain 28.12.2017. Anniskeluravintoloihin kuten
Rauman keilahallille astui muutokset voimaan 1.3.2018. Tässä opinnäytetyössä halutaan selvittää miten muutokset vaikuttavat Rauman keilahallin myyntiin. Ennen lakimuutosta yrityksellä on ollut B-oikeudet, jotka ovat oikeuttaneet vain mietojen juomien anniskelun. Uuden lain myötä Rauman keilahallilla on ollut oikeus myydä mietojen lisäksi väkeviä alkoholijuomia.

Päädyimme valitsemaan aiheen yhteistuumin työnantajani kanssa, koska aihe on hyvin
ajankohtainen ja siitä ei ole vielä mitään tarkempaa tilastointia. Koen opinnäytetyön
haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Alkoholijuomien myyminen on yrityksen kannalta tärkeä tulonlähde. Tutkimus tehdään yrityksen kannattavuuden näkökulmasta ja
tavoitteena on tutkia uuden alkoholilain myötä tulleiden muutosten vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon, kannattavuuteen ja alkoholijuomien anniskeluun.
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Opinnäytetyöllä pystytään antamaan vastauksia siihen, mitä muutos pienyrityksille
mahdollisesti merkitsee. Luullaan, että uusi alkoholilaki on vaikuttanut positiivisesti
alkoholijuomia tarjoavien pienyrittäjien tilikauden tulokseen, tässä tapauksessa Rauman keilahallin tulokseen. Uskotaan, että tämän tutkimuksen lopputulemalla voidaan
vaikuttaa Rauman keilahallin alkoholijuomien markkinointiin ja alkoholijuomien valikoimaan, mikä mahdollistaisi paremman vuosittaisen alkoholimyynnin. Toivotaan,
että tutkimustuloksista on hyötyä työntoimeksiantajalle, millä voitaisiin yritystoimintaa vielä kehittää.

2.2

Käsitteellinen viitekehys

Käsitteellisellä viitekehyksellä esitellään työn rakenne ja avataan tutkimuksen aihetta.

Alkoholilaki
Alkoholi
Etyylialkoholi

Tilinpäätös
Tuloslaskelma ja tase
Kannattavuus
Rauman
Keilahalli Oy

Anniskeluravintola
Miedot alkoholijuomat
Väkevät alkoholijuomat

Kannattavuuden tunnusluvut
Varaston kiertonopeus
Tuotteiden bruttokate

Kuvio 1. Käsitteellinen viitekehys
Kuviossa 1 kuvataan tutkimuksen ydinkohtia. Tutkimus aloitetaan Suomen alkoholipolitiikalla, jossa kerrataan alkoholilain historiaa aina nykypäivään saakka. Tarkastellaan tarkemmin uutta alkoholilakia, eritoten anniskeluravintolan näkökulmasta. Tämä
tutkimus käsittelee uuden alkoholilain myötä tulleiden väkevien alkoholijuomien vaikutusta mietoihin alkoholijuomiin sekä alkoholimyynnin vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Tilinpäätöksistä saaduilla tiedoilla, pystytään analysoimaan eroavaisuuksia
eri tilikausien välillä.
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3

3.1

ALKOHOLIN SÄÄDÖKSIÄ SUOMESSA

Alkoholipolitiikka 1900-luvulta tähän päivään

Teos Alkoholin vuosisata (2006) avaa Suomen alkoholikulttuuria ja käyttäytymistä
1900-luvulla, minkä ovat toimittaneet Matti Peltonen, Kaarina Kilpiö ja Hanna Kuusi.
Suomessa alkoholisäädökset ovat hallinneet alkoholin kulutusta ja saatavuutta. Erilaiset kiellot ovat jättäneet arpensa Suomen historiassa ja suomalaiset ovatkin tunnettuja
säädöksistään. Peltonen (2006, 7-8.) mainitseekin suomalaisten saaneen ”kieltolakikansan” maineen. Valtiotieteen tohtori Martti Häikiö käsittelee tarkasti valtion alkoholiliikkeen yrityshistoriaa kuluneen 75-vuoden ajalta, teoksessaan Alkon historia
(2007). Seuraavassa käsitellään merkittävimpiä ajanjaksoja Suomen alkoholipolitiikassa.
Kieltolaki 1919 - 1932

Vuonna 1919 astui Suomessa voimaan kieltolaki, joka kielsi alkoholin maahantuonnin, valmistuksen ja myynnin pienin poikkeuksin. Laillista alkoholia haluttiin kontrolloida ja sitä varten perustettiin valtion omistama Valtion Alkoholiliike – Statens Alkoholrörelse. Liike valmisti, maahantoi ja myi alkoholia ainoastaan lääkinnällisiin, teknillisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin. (Häikiö 2007, 64-65.) Suomi seurasi monia muita
maita, joissa kieltolaki korvattiin monopolijärjestelmillä 1900-luvun alkupuoliskon aikana (Hakala 1988). Kieltolakia edelsi vuonna 1866 voimaan astunut paloviinan kotipolton kielto (Peltonen 2006, 8). Kieltolakia oli yritetty aktivoida jo vuodesta 1907
lähtien, mutta erilaisten syiden takia se tuli voimaan vasta 1.6.1919 (Häikiö 2007, 19).
Kieltolaki hyväksyttiin ensimmäisen kerran eduskunnassa jo vuonna 1907 sekä uudelleen vuosina 1909, 1911 ja 1914. Keisarin kielteiset vastaukset kuitenkin venyttivät
sen voimaan astumista. (Häikiö 2007, 56.)

Ensimmäisen maailmansodan aikana, 1914–1917, Suomen alkoholikäyttäytymiseen
vaikutti suuresti Venäjän armeijan alkoholipolitiikka (Häikiö 2007, 60). Alkoholia ei
haluttu yhdistää sotilasvoimiin, joten myyntikielto sodan aikana langetettiin alkoholijuomille, jotka sisälsivät vähintään 2,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Sääntöön sisällytettiin myös monia poikkeuksia. (Turpeinen 1981, 23-24.)
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Toukokuussa 1917 Kerenskin hallitus vahvisti kieltolain. Laki astui voimaan pari
vuotta myöhemmin kesäkuussa 1919. Sen hyväksymisen ja voimaantulemisen väliin
mahtui paljon tapahtumia niin Suomessa kuin maailmalla: Ensimmäinen maailmansota päättyi, Suomi itsenäistyi ja maassa puhkesi sisällissota. (Pulkkinen 2015, 62-63.)
Kieltolailla pyrittiin ratkaisemaan alkoholiongelmat (Peltonen ym. 2006, 7). Alkoholin juominen ei suinkaan loppunut kieltolain tultua voimaan, vaan siirtyi enimmäkseen
koteihin ja suljettuihin tiloihin, kuten klubeihin ja kerhoravintoloihin. Niissä yleensä
kokoontui ylemmän luokan väkeä ja kyseisiä viihderavintoloita pidettiinkin monella
tapaa ensimmäisen tai toisen luokan ravintoloina. (Rasinaho 2006, 54-59.) Pääkaupunkiseudulla 1900-luvun alkupuolella voitiin ravintolat jakaa kolmeen kategoriaan: ydinkeskustassa sijaitsevat hienostoravintolat kuuluivat ykkösluokkaan, etäämmällä olevat
ravintolat kakkosluokkaan ja kolmanteen luokkaan laskettiin vaatimattomammat ravitsemusliikkeet, jotka sijaitsivat kantakaupungin ulkopuolella. (Jalkanen 1989, 4143.)

Niin ravintola-alalla kuin hotelleissa, joissa harjoitettiin ravintolatoimintaa, aiheutti
kieltolaki suuria murheita. Yleistä oli kuitenkin lain kiertäminen, mikä suuntautui ravintola-alalla vilpilliseen toimintaan, kuten salakapakoiden menestymiseen. (Ahtokari
1972, 105-107; Sillanpää 2002, 56.) Rasinaho (2006, 63-68) mainitsee Helsingissä toimivien ravintoloiden selviytyneen hyvin ja niiden määrän pysyneen samoissa kieltolain aikana. Ravintolat toimivat yhteistyössä keskenään, mm. varoittaen tarkastajista.
Alkoholijuomia pidettiin salassa ja säilöttiin pienissä määrin tarkastusten varalta. Helsingissä yöpyjienkin määrä melkein kaksinkertaistui kymmenessä vuodessa, vuoteen
1930 mennessä. Ravintola-alalla kieltolaki näytti vaikuttaneen odotettua vähemmän.

Väkijuomalaki 1932

Häikiö (2007, 18-22) kuvailee teoksessaan paisuvaa rahapulaa, johon valtio ajautui
kieltolain edetessä. Kieltolaki ajoi asiansa, sillä alkoholin kulutus pysyi pienenä, mutta
merkittävästi vaikuttavien verotulojen vuoksi oli hallituksen toimittava. Saman päätelmän myös Sallinen (2017, 65) teoksessaan Taistelu alkoholi-imperialismia vastaan
päätyi. Valtio todella tarvitsi verotuloja julkisen talouden ylläpitämiseksi. Kieltolakiin
vaikutti suuresti neuvoa-antava kansanäänestys ja helmikuussa 1932 kieltolaki kumottiin hyväksytyllä lailla. ”Väkijuomilla tarkoitetaan tässä laissa kaikkia aineita, jotka
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sisältävät enemmän kuin 2,25 painoprosenttia etylialkoholia eivätkä ole denaturoituja”
(Markus Långin www-sivut 2019).

Oy Alkoholiliike Ab (tunnetaan myös nimellä Alko) aloitti monopolitoiminnan Suomessa 5.4.1932 kello 10.00, mikä myös tunnetaan Suomen historiassa lähtölaskentasarjana 543210 (Sallinen 2017, 65). Alkoholiliikkeen perustamisesta lähtien Suomen
alkoholipolitiikka sisälsi holhoavaa linjaa, mikä näkyi esimerkiksi alkoholin myynnissä ja anniskelussa, missä noudatettiin tiukkoja säädöksiä. Kansalaisten yleinen
”raittiushenkisyys” vaikutti siihen, että alkoholin käyttö pysyi hyvin vähäisenä. Ajanjakso kesti aina 1960-luvulle saakka, jolloin keskiolut vapautettiin. (Peltonen ym.
2006, 9.)
Keskiolutlaki 1969

Suomen alkoholihistorian merkittävimpiin tapauksiin kuuluu laki keskioluesta, joka
astui voimaan 1969 tuoden uuden modernimman alkoholikulttuurisen vivahteen. Mietojen juomien kulutus lisääntyi keskiolutkaudella, sillä keskiolutta sai nyt myös elintarvikeliikkeistä. (Peltonen ym. 2006, 11-13, 440.) Alkon myymälöitä rakennettiin
maaseudulle ja myynnin ikärajaa mietojen juomien osalta laskettiin samalla 18-ikävuoteen ja kaikkien juomien 20-ikävuoteen. Vuoden lopussa aiemman neljän luokan
sijaan (A, B1, B2 ja C) anniskeluravintolojen tyyppejä tiivistettiin kahteen (A ja B).
(Häikiö 2007, 201-203.)

Ravintoloiden perustaminen helpottui muuttuneiden anniskeluoikeuksien myötä. Coikeuksien tilalle tulivat keskiolutoikeudet. Alkolla oli edelleen tarkkaa valvontaa ja
oikeus peruuttaa ravintolan anniskeluoikeudet, mikäli väärinkäytöksiä ilmeni. 1960luvulta lähtien anniskeluravintoloiden määrä lähti nousuun ja vuosien 1968–1976 ravintoloiden asiakaspaikat lisääntyivät 100 000:lla asiakaspaikalla. 1970-luvulla vielä
ravintolat luokiteltiin hintaluokkiin, mutta vähitellen siitä luovuttiin ja Alkoholiliike
alkoi nimetä ravintoloita toiminta-ajatusten perusteilla, kuten esimerkiksi kokous- ja
kongressiravintolat, pistäytymisravintolat ja viihderavintolat. Ajatuksena edistää ravintolarakenteen monipuolistumista. (Sillanpää 2002, 222.)

Kulutuksen kasvu ei jäänyt pelkästään vuoteen 1969, jolloin oluen kulutus nousi 125
%: a, vaan toinen yllättävä ja odottamaton kasvu oli väkevien juomien kulutus, mikä
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kasvoi 90 prosenttiyksikköä vuosina 1969–1974. Häikiö toteaa vuoden 1974 alkoholijuomien kasvulle todennäköisimmäksi selitykseksi reaalihinnan aleneminen. Muita
vaikuttavia tekijöitä olivat ikärajojen aleneminen, anniskelun joustavampi hinnoittelu
ja aukioloaikojen väljentyminen. (Häikiö 2007, 200, 214 ja 224; ks. LIITE 1.)

Euroopan Union 1994

Alkon konserni perustui kolmeen tukipilariin; vähittäismyyntiketjuun, alkoholijuomateollisuuteen sekä hotelli- ja ravintolatoimeen. Suomi aloitti EU-jäsenyysneuvottelut
1993. EU-maissa alkoholin rajamuodollisuudet lopetettiin. Jäsenmaiden ei tarvinnut
asettaa rajoja ollenkaan ja ohjeelliset arvot olivat suomalaisille totuttua suuremmat.
EU-jäsenyys tulisi vaikuttamaan Alkon toimintaan suuresti. (Häikiö 2007, 323.)

Vuoden 1994 alussa Suomesta tuli Euroopan talousalueen (ETA) jäsen. Ruotsin tapaan
Suomi solmi sopimuksen EU-jäsenyydestä heinäkuussa 1994. Jäsenyydet vaikuttivat
alkoholimonopolien asemaan. (Häikiö 2007, 341.)

Suomen eduskunta käsitteli samanaikaisesti kolmea suurta asiaa; liittymistä Euroopan
unioniin, valtion tulevaa budjetointia sekä alkoholilakia. Alkoholilaki hyväksyttiin siihen liittyvien muiden lakien kera 7.12.1994. Alkoholilaki astui voimaan 1.1.1995,
missä muutoksia oli mm. Alkoholin valmistukseen ja kauppaan liittyvien lupa- ja valvonta-asioiden siirtyminen sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen, elintarvikkeiden
ja kahviloiden tuotevalikoimat laajenivat kaikkiin korkeintaan 4,7 %:a etyylialkoholia
sisältäviin, käymisteitse valmistettuihin juomiin sekä mietojen alkoholijuomien mainonta vapautui tietyin rajoituksin. (Häikiö 2007, 355-256.)

3.2

Alkoholilaki 1102/2017

1102/2017 alkoholilaki kumoaa vanhemman lain 1143/1994. Tässä kappaleessa käydään läpi uutta alkoholilakia anniskeluravintolan näkökulmasta.
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Rauman keilahallille on uuden alkoholilain myötä tulleet väkevät alkoholijuomat, mietojen alkoholijuomien lisäksi. Mitä alkoholijuomalla tarkoitetaan? Suomen alkoholilain (L 1102/2017) 1 luvun 3§ mukaan määritelmät ovat seuraavanlaiset:
1) alkoholipitoisella aineella sellaista ainetta ja tuotetta, joka sisältää enemmän
kuin 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;
2) alkoholijuomalla juotavaksi tarkoitettua alkoholipitoista ainetta, joka sisältää
enintään 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;
3) miedolla alkoholijuomalla alkoholijuomaa, joka sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;
4) väkevällä alkoholijuomalla alkoholijuomaa, joka sisältää enemmän kuin 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;
5) väkiviinalla etyylialkoholia ja etyylialkoholin vesiliuosta, joka sisältää enemmän kuin 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Etyylialkoholi eli etanoli on vesikirkasta nestettä, mikä kemiallisesti tunnetaan
C2H5OH. Tislatessa veden kanssa, etanoli muodostaa atseotrooppisen seoksen (95,6
painoprosenttia etanolia ja 4,4 % vettä). 100-prosenttista alkoholia valmistettaessa (alkoholin absolutoiminen), on tislauksen jälkeinen loppuvesi poistettava erilaisilla fysikaalisilla keinoilla. (Häikiö 2007, 35.) Erilaisten alkoholijuomien valmistuksessa lähinnä käytetään puhdasta etyylialkoholia, jota laimennetaan ja maustetaan haluttuun
muotoon (Alkoholin valmistuksen www-sivut 2019).

Alkoholilaki anniskeluravintolassa

Alkoholilaki astui voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018, mutta poikkeuksena vuoden
alusta 1.1.2018 tulivat voimaan; ns. happy hour-mainonta ja ravintoloiden aukioloaikojen vapautuminen (anniskeluajat eivät kuitenkaan muuttuneet) (STM 2019).

Alkoholilailla pyritään ohjaamaan kulutusta siten, että alkoholipitoisista aineista ei aiheutuisi yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontavirastolla eli Valviralla on alkoholiasioiden lupahallintoon, valvontaan sekä ohjaukseen liittyviä tehtäviä säädeltynä alkoholilaissa. (Valvira 2018a.)
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Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) mukaisesti voidaan alkoholijuomien anniskelupa myöntää ravitsemistoimintaa harjoittavalle hakijalle, jos:
1) Hyväksyttävä anniskelualue on valvottavissa viranomaisten ja luvanhaltijan
toimesta niin kooltaan kuin rakenteiltaan;
2) Anniskeluluvan hakija on laatinut omavalvontasuunnitelman 56 §:n mukaisesti. (Alkoholilaki 1102/2017, 18 §.)

3.2.1

Anniskelulupien muutos

Ennen anniskeluluvat jaettiin A-, B- ja C-lupiin, mutta niistä luovuttiin 1.3.2018. Aikaisemmin ns. B- ja C-luvat sallivat korkeintaan 22 % alkoholijuomien myynnin tai
ainoastaan käymisteitse valmistettujen korkeintaan 4,7 % alkoholijuomien anniskelun.
Uuden alkoholilain myötä anniskeluoikeudet muuttuivat automaattisesti kattamaan
kaikkien alkoholijuomien anniskelun. (Valvira 2018b.)

Alkoholilain 1102/2017 toinen luku käsittelee luvanvaraisuuksia, jossa 5 §:n mukaan
alkoholijuomia ei saa valmistaa eikä myydä ilman lupaa. 7 §:ssä mainitaan, että anniskeluluvan myöntää aluehallintovirasto, jonka toimialueella hakijan anniskelupaikka
sijaitsee. (L 1102/2017.)

Anniskeluluvanhaltijan velvollisuus on ilmoittaa myynnistä ja muista toimintaansa
koskevista valvonnan ja toiminnan kannalta tarpeellisista tiedoista valvontaviranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut asetuksen puolivuosittaiseksi neljännesvuosi-ilmoituksen sijaan. (Valvira 2018b.)

3.2.2

Alkoholijuomien vähittäismyynti anniskelupaikassa

Vähittäismyyntiluvan mukaisia alkoholijuomia, enintään 5,5 % anniskelussa olevia alkoholijuomia, saa myydä vain kello 9:n ja 21:n välisenä aikana (Valvira 2018b).

Alkoholilaki mahdollistaa vähittäismyynnin anniskeluravintoloissa. Vähittäismyynnissä noudatetaan samoja aikoja ja tilavuusprosenttirajoja kuin missä tahansa muualla
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vähittäismyyntipaikassa. Vähittäismyytyjä alkoholijuomia ei saa nauttia anniskelualueella. Vähittäismyyntiluvan myöntää aluehallintovirasto. (AVI 2018; L 1102/2017.)

3.2.3

Alkoholijuomien anniskelu

Tämän otsikon alle on kasattu yhteenvetoja alkoholijuomien anniskeluun liittyvistä
säädöksistä kuten: anniskelualue, anniskeluaika, velaksi anniskelu ja alkoholiannokset.
Anniskelualue

Anniskelualueita on mahdollinen yhdistää, jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta. Aluehallintovirasto myöntää luvat. Yhteisellä anniskelualueella ei
kuitenkaan saa jatkaa anniskelua 01.30:n jälkeen. (Valvira 2018b.)

Katsomotila, jos se on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille, voidaan
hyväksyä anniskelualueeksi. Aluehallintovirasto voi hyväksyä katsomosta osan tai
koko katsomotilan ja rajoittaa voimassaoloa vain sellaisiin aikoihin tai tapahtumiin,
kun se on varattu vain täysi-ikäisille henkilöille. Alkoholijuomien kuljettaminen saman anniskelupaikan alueelta toiselle asiakkaan toimesta voidaan hyväksyä aluehallintoviraston toimesta. Luvanhaltijan omavalvontasuunnitelmassa tulee olla merkittynä tapa, jolla asiakas sen voi tehdä. (Valvira 2018b.)

Omistajan tai haltijan hakemuksesta voidaan hyväksyä tapahtuma-, kokous- ja juhlatila tai vastaava alue anniskelualueeksi. Toimintaa voi harjoittaa tällaisella alueella toimija, jolla on aikaisemmin myönnetty anniskelulupa. (Valvira 2018b.)

Anniskeluaika

Ilman lupaviranomaisen rajoituksia sallittu anniskelu aika on kello 09.00:stä kello
01.30:een yli 2,8 etyylialkoholia sisältävien alkoholijuomien osalta. Jo anniskeltuja
alkoholijuomia voidaan nauttia tunti anniskeluajan päättymisen jälkeen. Anniskeluravintolaa ei kuitenkaan tarvitse sulkea nauttimisajan päätyttyä, mutta alkoholijuomia ei
voi nauttia sen jälkeen. Juhlapäivinä; itsenäisyyspäivänä, uudenvuoden, vapun ja
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juhannuksen aattoyönä anniskelua saadaan jatkaa kello 3.00:een. (Valvira 2018b; L
1102/2017, 43 §.)

Aluehallintovirasto voi sallia anniskeluajan jatkamisen sisätiloissa kello 04.00:ään,
mutta ilmoituksen tulee olla aluehallintovirastolla kolme viikkoa ennen sen aloittamista. Aluehallintovirasto voi myöntää luvan myös anniskeluun ulkotiloissa kello
04.00:ään. (Valvira 2018b.)

Jos anniskelupaikassa jatketaan anniskelua puoli kahden jälkeen, on luvanhaltijan tehtävä hankkia yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi (Valvira 2018b; L 1102/2017, 45 §).

Mikäli anniskelun jatkamisesta aiheutuu suurempaa haittaa yleiselle järjestykselle tai
turvallisuudelle on kunnalla oikeus kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä alueella, jossa haitta on (Valvira 2018b; L 1102/2017, 44 §).

Velaksi anniskelu

Velaksi anniskelun säännöstä ei uudessa alkoholilaissa ole, mutta joissakin tilanteissa
anniskelu velaksi voidaan kieltää hyvän tavan vastaisena (Valvira 2018b).

Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla maininta luvanhaltijan määrittelemästä enimmäisluoton määrästä sekä valvonta- ja toimintatavoista, mikäli alkoholijuomien myyminen kuluttajalle tapahtuu muutoin kuin yleisellä luottolaitoksen korttimaksulla,
maksusovelluksella tai majoitushuoneen yhteydessä (Valvira 2018b).

Alkoholiannokset

Alkoholilain (1102/2017) mukaan alkoholijuomaa saa myydä anniskelussa asiakkaille
nautittavaksi vain avatuissa pakkauksissa, annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan.
Laissa ei myöskään ole määritelty kerralla anniskeltaville alkoholiannoksille enimmäismäärää. (Valvira 2018b). Aikaisemman alkoholilain (1994) mukaisesti alkoholijuomia sai anniskella vain yksi annos kerrallaan (L 1344/1994, 24 §).
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41 §:n mukaan, jos alkoholijuomaa myydään annosteltuna, asiakkaille tulee olla saatavilla perusannoksia. 4 senttilitraa on väkevien alkoholijuomien perusannos ja mietojen alle 8 tilavuusprosenttia olevien alkoholijuomien perusannos on 33 senttilitraa. (L
1102/2017.)

Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla merkittynä luvanhaltijan suurimmat anniskeluannokset yhdelle asiakkaalle kerrallaan, jos sallittu annos on suurempi kuin neljä
edellä mainittua perusannosta (Valvira 2018b).

3.2.4

Henkilökuntaa koskevat vaatimukset anniskelupaikassa

Alle 18-vuotias ei saa toimia alkoholivastaavana anniskeluravintolassa, mutta jo 16
vuotta täyttänyt henkilö voi myydä ja anniskella alkoholijuomia välittömän valvonnan
alaisena (L 1102/2017). Vastaavalla henkilöllä tulee olla lupa- ja valvontaviraston
(Valvira) hyväksymä todistus. Uuden lain myötä alkoholivastaavalla ei edellytetä työkokemusta tai ravitsemisalan koulutusta. Ennen lakimuutosta toiminut alkoholivastaava on myös kelpoinen toimimaan vastaavana 1.3.2018 voimaan astuneen alkoholilain myötä. (Valvira 2018b.)

3.2.5

Omavalvontasuunnitelma

Jotta anniskelulupa myönnettäisiin, tulee tehtynä olla omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sitä on noudatettava. Lainmukaisuuden varmistamiseksi tulee olla myös jo voimassa olevien anniskelulupien haltijoilla laadittuna kirjallinen suunnitelma eli omavalvontasuunnitelma. (Valvira 2018b; L 1102/2017, 56
§.)

Alkoholilain 1 §:n mukaan lain tarkoitus on ehkäistä alkoholipitoisten aineiden aiheuttamia haittoja yhteiskunnalle, muille ihmisille ja alkoholin käyttäjille. Omavalvontasuunnitelmalla pyritään edesauttamaan lain tarkoitusta. Anniskeluravintolan riskien
hallinnan toteuttaminen ja havaittujen puutteellisuuksien korjaaminen on omavalvontasuunnitelmassa olennaista. (L 1102/2017 1 §, 56 §.)

18

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 2018) asetus alkoholilain (1102/2017) 56 §:n nojalla omavalvontasuunnitelmassa on oltava:

1) Luvanhaltijan sekä suunnitelman toimipaikan tiedot;
2) Omavalvontasuunnitelman laatimispäivä ja luvanhaltijan hyväksyminen tulee
olla merkittynä;
3) Luvanhaltijan määräämät henkilöt, jotka vastaavat alkoholilain muutosten ilmoittamisesta alkoholilain 11 §:n mukaan ja alkoholilain 62 §:n 4 momentissa
tarkoitettujen ilmoitusten, tietojen hallinnasta ja toimittamisesta lupaviranomaiselle sekä omavalvontasuunnitelman yleisestä seuraamisesta;
4) Maininta siitä, miten henkilökunnan osaaminen ja koulutus varmistetaan alkoholilain 57 §:ssä mainitulla tavalla sekä osaamista koskeva kirjanpito on järjestetty;
5) Maininta siitä, miten vastaava henkilö ja luvanhaltija seuraa henkilökunnalle
tarkoitettuja omavalvontasuunnitelman määräyksiä noudatetaan.

Omavalvontasuunnitelma tulee olla sitä noudattavan henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavilla. Luvanhaltijan tulee pitää omavalvontasuunnitelma ajan tasalla,
muutoksia tehtäessä tulee ajankohta olla jälkikäteen mahdollinen selvittää. Luvanhaltijan on myös esitettävä suunnitelma viranomaisten esittämien huomioiden ja kriittisten tilanteiden toteutettavista toimista. (STM 2018.)

Valvira (2018b) listaa alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelmassa oltavat asiat:

1) Varastotilojen ja alkoholijuomien varastoinnin kuvaus;
2) Anniskelupaikan toiminta-ajatus ja valvonnan riskit;
3) Alkoholilain 35–38 §:n mukaisesti kuvaus vastaavan henkilön tehtävistä sekä
henkilökunnan määrä ja järjestyksenvalvonnasta anniskelualueella anniskeluajan aikana;
4) Mikäli anniskelupaikassa harjoitetaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä, tulee
olla kuvaus niin toiminnan järjestämisestä kuin kassa- ja myyntijärjestelyiden
toteuttamisesta.

19

3.2.6

Markkinointi ja hinnoittelu

Alkoholilaki (1102/2017) 50 § määrittelee markkinoinnin seuraavanlaisesti:

Väkevien alkoholijuomien markkinointi on kielletty. Mietojen alkoholijuomien markkinointi on kielletty, jos:

1) Se kohdistuu ihmisiin, joille alkoholijuomaa ei 37 §:n mukaan saa myydä;
2) Siinä yhdistetään ajoneuvolla ajaminen ja alkoholin käyttö;
3) Korostetaan alkoholijuoman alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena;
4) Runsas alkoholin käyttö kuvataan myönteisenä ja kohtuullinen käyttö kielteisenä.;
5) Alkoholin käyttöä mainostetaan suorituskykyä edistävänä taikka luodaan kuvaa sosiaalisen tai seksuaalisen menestyksen pohjana;
6) Siinä mainitaan alkoholin vaikuttavan lääkinnällisesti tai terapeuttisesti;
7) Se on hyvän tavan vastaista;
8) Alkoholia mainostetaan televisio- ja radiotoiminnassa kello 7-22 tai kuvaohjelmalain vastaisesti;
9) Se toteutetaan yleisellä paikalla; (Alkoholilain 1102/2017 mukaan kohta 9. ei
koske anniskelupaikkaa)
10) Siinä kuluttaja osallistuu peliin, arpajaisiin tai kilpailuun;
11) Alkoholijuoman kaupallinen toteuttaja hyödyntää kuluttajien sanallista tai kuvallista sisältöä sen markkinoinnissa.

Yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittua anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa niin painettuna kuin verkkosivuilla julkaistuissa hinnastoissa erikseen säädetyissä poikkeustapauksissa (Valvira 2018c).

Mietojen alkoholijuomien markkinointi on rajoitettu. Anniskelupaikat saavat ilmoittaa
anniskelupaikan ulkopuolella mietojen alkoholijuomien väliaikaisista juomatarjouksista. Markkinoinnin valvonta kuuluu aluehallintovirastolle, jonka alueella anniskeluravintola toimii. (Valvira 2018c.)

20
Anniskelupaikan ulkopuolella oleva happy hour – tarjousten mainontakielto poistui
1.1.2018. Anniskeluravintola voi ilmoittaa esimerkiksi klo xx - xx ravintolassa on
happy hour, yksilöimättä tarjoushintoja. (Mara 2018a.)

Anniskelussa kahden tai useamman alkoholijuoma-annoksen tarjoaminen alennettuun
yhteishintaan on kielletty (Alkoholilaki 1102/2017).

Kiinteiden aineiden ylittäessä kokonaisalkoholipitoisuus rajan, 2,8 painoprosenttia,
sovelletaan alkoholijuomien myyntiä ja markkinointia koskevia säännöksiä. Painoprosentti katsotaan tilavuusprosentiksi alkoholipitoisissa valmisteissa. Näissä tuotteissa
tarvitaan myynti ja anniskelulupa sekä sovelletaan ikärajaa ja myyntiaikoja koskevia
säännöksiä. (Valvira 2018b.)
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4

TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ TUNNUSLUKUJA

4.1

Kirjanpito ja tilinpäätös

Kirjanpito on järjestelmä, jossa yritys kirjaa kaikki taloudelliset tapahtumat muistiin.
Kirjanpitolainsäädännössä on eritelty mitä tarkoitetaan taloudellisilla tapahtumilla ja
kuinka kirjaukset tehdään sekä mitä kaikkea kirjanpitojärjestelmästä on saatava selville. Julkisia asiakirjoja ovat kirjanpidosta laaditut raportit, tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilinpäätös on kirjanpitolain mukainen yhteenveto yrityksen merkityistä taloudellisista tapahtumista. Tilinpäätös vaikuttaa vahvasti yrityksen imagoon. (Leppiniemi
& Kykkänen 2019, 18.)

4.1.1

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma osoittaa yrityksen tilikauden tuloksen. Normaalisti tilikausi on 12 kuukautta ja useassa maissa edellytetään tilikauden olevan kalenterivuosi tai tietyn kuukauden ensimmäinen päivä. Suomessa, kirjanpitolain mukaan ajankohta saa olla mikä
vain 12 kuukauden jakso. Tuloslaskelmaa laatiessa yrityksellä on kaksi vaihtoehtoa
esittää liikekaava. Kululajikohtainen tai toimintokohtainen kaava, yleisempi liikekaava on kululajikohtainen. Sen sisältö on seuraava: (Leppiniemi & Kykkänen 2019,
55.)

LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminen muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Muut välittömät verot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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Tässä tutkimuksessa käytetään kululajikohtaista tuloslaskelmaa kannattavuuden tunnuslukujen laskemisessa.

4.1.2

Tase

Taseesta selviää yrityksen varallisuus, velat ja oma pääoma. Tase koostuu kahdesta
osasta, toinen kertoo yrityksen varallisuuden ja toinen taas sen, millä se on rahoitettu.
Molemmat puolet täsmäävät, joten erotuksena on nolla. Vastaavaa puolisko kuvaa varallisuutta kuten rahat, saamiset, arvopaperit, kalusto ja kiinteistöt. Vastattavaa puoli
sisältää rahoituksen. joka voidaan jakaa kahtia, oma pääoma ja vieras pääoma. Laina
pankista on esimerkki vieraasta pääomasta ja oma pääoma voi olla yrittäjän oma sijoitus yritykseen tai yrityksen tuottama voitto. (Visman www-sivut 2019.) Taseen pääasiallinen sisältö on seuraavanlainen: (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 54).

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhyt aikainen vieras pääoma
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan case-yrityksen varaston kiertonopeutta, joten huomioon otettavaa tase-erittelyssä on vaihtuvissa vastaavissa oleva vaihto-omaisuus.
Vaihto-omaisuus koostuu varaston arvosta sen inventaarion jälkeen (Leppiniemi &
Kykkänen 2019, 51).
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4.2

Kannattavuuden tunnuslukuja

Kannattavuuslukuja lasketaan tilinpäätöksestä hyödyntäen tuloslaskelmaa. Tuloksia
voidaan verrata joko liikevaihtoon tai pääomaan. Lähestymistapa, jossa verrataan liikevaihtoon, kutsutaan myös voittoprosenttilähestymistavaksi. Voittoprosentti ei
yleensä toimi erityisen hyvin yritysten välisessä vertailussa, mutta oman yrityksen kehittymisen ja toimintapolitiikan muutosten tutkinnassa siitä on hyötyä. (Leppiniemi &
Kykkänen 2019, 160.)

Voittoprosenttiin kuuluvista tunnusluvuista käytetyin on liikevoittoprosentti, missä
Liikevoitto jaetaan Liikevaihdolla ja kerrotaan 100:lla. Tämä tunnusluku kertoo yritystoiminnan tuloksen ennen rahoituseriä. Käyttökateprosentti on myös voittoprosenttiperusteinen. Käyttökate saadaan laskettua siten, että Poistot ja arvonalentumiset lisätään tuloslaskelman Liikevoitto (-tappio) osioon. Se kertoo siis yritystoiminnan lopputuleman ennen poistoja ja rahoituseriä. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 160; Heikinmatti 2017, 64.)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜 % =

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜 (𝑡𝑎𝑝𝑝𝑖𝑜)
× 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Kaavio 1. Liikevoittoprosentin laskentakaava (Alma Talentin www-sivut 2019).

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒 % =

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜 + 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
× 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Kaavio 2. Käyttökateprosentin laskentakaava (Alma Talentin www-sivut 2019).
Käyttökateprosenttia laskettaessa ei ole käytössä yleispäteviä ohjearvoja. Monissa palvelualojen tapauksissa käyttökateprosentti on liikkunut välillä 5–15 %. Liikevoittoprosenttia tarkastellessa voidaan käyttää seuraavia viitearvoja: (Heikinmatti 2017, 64-65.)
Hyvä

yli 10 %

Tyydyttävä

5 - 10 %

Heikko

alle 5 %

Bruttokate voidaan laskea, mikäli tiedetään erän myyntihinta ja ostohinta. Bruttotuloksesta ei ole vähennetty kuluja. (Thpanoraman www-sivut 2019.)
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𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 − 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑡𝑜ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎
Kaavio 3. Bruttokatteen laskentakaava (Thpanorama www-sivut 2019).
Vaihto-omaisuuden tunnusluvulla mitataan, kuinka kauan yrityksen varastossa tavara
seisoo. Varaston kiertonopeus on yrityksen kannattavuudelle merkittävä mittari. Nopea varaston vaihtuvuus tarkoittaa tehokasta materiaalihallintoa, jolloin myös siihen
sitoutuu vähemmän pääomaa. Tunnusluvulle ei ole ohjearvoa, sillä se on toimialakohtainen. (Alma Talentin www-sivut 2019)
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡
× 365
𝐴𝑖𝑛𝑒 𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑘𝑒𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö (12𝑘𝑘)
Kaavio 4. Varaston kiertonopeuden (päivää) laskentakaava (Alma Talentin www-sivut 2019).
Raaka-aineet ja muut aineet, joita tuotteiden valmistuksessa sekä koneiden ja laitteiden
huollossa tarvitaan kuuluvat aineita ja tarvikkeita-osioon (Heikinmatti 2017, 38).

Tutkimuksessa seurataan alkoholimyynnin kulutusta ja sen vaikutusta kannattavuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää laskea alkoholimyynnin osuus liikevaihdosta. Mitään
yleistä ohjearvoa ei tuloksille ole, mutta niitä voidaan verrata eri tilikausien välillä.
Rauman keilahallin alkoholimyynnin prosenttiosuus liikevaihdosta lasketaan seuraavanlaisesti. Laskentakaavan luvut löytyvät tilikausien tuloslaskelmista (ks. LIITE 68.)
𝐴𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑖𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖 + 𝑜𝑙𝑢𝑡𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖
× 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
Kaavio 5. Alkoholimyynnin prosentuaalinen osuus liikevaihdosta, laskentakaava.
Tilinpäätöksestä lasketut tunnusluvut ja tilinpäätösanalyysi kertovat pääpiirteittäin
yrityksen toiminnasta, mikä toimii hyvänä työkaluna tilinpäätöksen käyttäjille. Tilinpäätösanalyysia tehdessä on monta erilaista näkökulmaa, joilla voidaan katsoa taloudellista tilannetta. Horisontaalisesta analyysistä käytetään myös nimitystä trendianalyysi, jota tullaan käyttämään tässä opinnäytetyössä. (Accounting Toolsin www-sivut
2019.)
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5

5.1

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Case-yritys

Raumalle keilahalli rakennettiin 1980-luvun alkupuoliskolla osoitteeseen Valtakatu
15, missä se sijaitsee edelleenkin. Keilahallilla on ollut muutamia omistajia. Rauman
Keilahalli Oy sai y-tunnuksensa toukokuussa 2009, päätoimialanaan urheilulaitosten
toiminta. Nykyisen omistajan hallussa Rauman Keilahalli Oy on ollut vuodesta 2014
lähtien. Vakituisesti yrityksessä työskentelee 3 henkilöä, mutta keskimäärin tilikauden
aikana työntekijöitä on 6. Yrityksen tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, koska toiminta on kausiluonteista. Se alkaa heinäkuussa ja päättyy kesäkuuhun. (Haastattelu
18.6.2019.)

Tutkimuksessa vertaillaan vuosien 2016–2019 tilikausia. Vuoden 2016–2017 tilikaudella Rauman keilahallilla oli mietojen alkoholijuomien myyntiluvat eli B-anniskeluoikeudet, jotka sisälsivät korkeintaan 22 % etyylialkoholia; kuten oluet, siiderit sekä
puna- ja valkoviinit. Seuraavalla tilikaudella (7/2017 - 6/2018) anniskeluoikeudet
muuttuivat uuden alkoholilain myötä. Uusin tilikausi, 7/2018 - 6/2019, sisältää kokonaan uudet anniskeluoikeudet. Uusinta tilikautta käytetään vertailukohteena tässä tutkimuksessa.

5.2

Tutkimuksen toteutus

Case -tutkimus on tapauskohtainen tutkimus. Siinä käytetään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistelmää eli määrällistä ja laadullista tutkimusta. Tutkittavasta ilmiöstä
tehdään syvällinen ja monipuolinen analyysi, jolla saavutetaan luotettava lopputulema.
(Kananen 2013, 28.) Aineistokeruumenetelminä käytössä on dokumentoituja aineistoja kuten; kirjanpitoraportteja, myynti-/ ostohistoriaa ja tuoteryhmien luetteloja sekä
avoin haastattelu. Osallistuvaa havainnointia on suoritettu koko tutkimusjakson ajan
ja tätä opinnäytetyötä tehdessä.
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5.3

Selittävä tapaustutkimus

Tapaustutkimuksen eli case-tutkimuksen lähtökohtana on ajankohtainen ilmiö. Teoriapohja kerätään aina menneistä ilmiöistä ja kirjallisista dokumenteista, mutta itse tutkimusta menneestä ilmiöstä ei voida tehdä. Tapaustutkimuksessa käytetään yhtä lailla
alalajeja, kuin muissakin tutkimuksissa. Selittävä tapaustutkimus on yksi alalajeista ja
siinä halutaan esittää ilmiöstä tarkka kuvaus sekä selvittää miten tutkittava tapaus on
ajautunut nykytilaansa. (Kananen 2013, 54-55.) Tämä tutkimus on selittävä tapaustutkimus, jossa ajankohtaisena ilmiönä käsitellään uusimman alkoholilain muutosten vaikutuksia Rauman keilahallin myyntiin.

5.4

Tutkimuksen luotettavuus

Reliabiliteettia ja validiteettia käytetään tieteellisen työn luotettavuuden päämittareina
(Kananen 2015, 343). Toistomittauksilla voidaan määrittää työn reliabiliteetti. Tarkistetaan, saadaanko luotettavasti samat tulokset samasta ilmiöstä. Validiteetti sen sijaan
mittaa ilmiötä, mitä on tarkoituskin mitata. (Tilastokeskuksen www-sivut 2019.)

Lisätäkseen tutkimuksen luotettavuutta, dokumentoinnin tulee olla riittävän luotettavaa, jotta muut lukijat aineiston pohjalta eivät päätyisi erilaiseen lopputulokseen. Tutkimustulokset tulee olla oikein johdettu aineistoista, jos joku muu tekisi saman ja päätyisi samaan tulokseen, täten sitä voidaan pitää oikeana. Tutkimus voidaan myös antaa
sille, ketä tutkimus koskee, jotta hän voi sen vahvistaa. (Kananen 2015, 352-354.)

Tutkimuksessa on käytetty yrityksen virallisia tilinpäätöstietoja, joten aineistoa voidaan pitää luotettavana. Kannattavuuden tunnuslukuja laskiessa on käytetty virallisia
laskentakaavoja. Tutkimus on annettu tarkistettavaksi työn toimeksiantajalle, joka on
varmistanut käytettyjen dokumenttien oikeellisuuden sekä vahvistanut tutkimustulokset omalla näkemyksellään.
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6

6.1

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksesta ilmenneet tulokset

Tutkimustuloksia selvitettäessä käytössä on ollut tuloslaskelmat ja taseet vuosilta
2016–2019 sekä alatuoteryhmäluettelot, joista on saatu selville myytyjen alkoholijuomien annosten lukumäärä kolmelta viimeisimmältä vuodelta. Parhaiten alkoholilain muutosta kuvaavat vuodet 2016–2017 ja 2018–2019, sillä näiden välissä oleva
tilikausi sisälsi alkoholilain muutoksen (1.3.2018) sekä tuolloin Rauman Keilahalli
isännöi veteraanien SM-kilpailuja, johon pelkästään keilailijoita saapui ympäri Suomea 1 268 (Suomen Keilailuliiton www-sivut 2019), aikavälillä 3/2018 - 4/2018. SMkisat lisäsivät Rauman keilahallin liikevaihtoa huomattavasti.

6.2

Alkoholijuomien myynti

Alkoholimyynti (annos) Rauman Keilahallilla 7/2016 - 6/2017
Alkoholin (annos) myynti
yhteensä: 9 277 kpl

Olut 66,0 %

Lonkero 17,8 %

Siideri 3,4 %

Valkoviinit 1,4 %

Kuohuviinit 0,1 %

Miedot shotit 7,4 %

Muu alkoholi 3,9 %

Kuvio 2. Alkoholiannosten myynti Rauman Keilahallilla ajalta 7/2016 - 6/2017 (ks.
LIITE 3).
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Alkoholimyynti (annos) Rauman Keilahallilla 7/2017 - 6/2018
Alkoholin (annos) myynti
yhteensä: 10 353 kpl

Olut 68,0 %

Lonkero 15,2 %

Siideri 11,7 %

Valkoviinit 1,1 %

Kuohuviinit 0,3 %

Väkevät 1,0 %

Muu alkoholi 2,7 %

Kuvio 3. Alkoholiannosten myynti Rauman Keilahallilla ajalta 7/2017 - 6/2018 (ks.
LIITE 4).

Alkoholimyynti (annos) Rauman Keilahallilla 7/2018 - 6/2019
Alkoholin (annos) myynti
yhteensä: 10 786 kpl

Olut 67,4 %

Lonkero 12,9 %

Siideri 10,7 %

Valkoviinit 0,8 %

Kuohuviinit 0,4 %

Väkevät 4,1 %

Muu alkoholi 3,8 %

Kuvio 4. Alkoholiannosten myynti Rauman Keilahallilla ajalta 7/2018 - 6/2019 (ks.
LIITE 5).
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Rauman keilahallin alkoholimyynnin lukemat myötäilevät yleisen tason kulutusta. Tilastoitu anniskelukulutus Suomessa, 100-prosenttina alkoholina, oli noussut reilun 2,7
%:a vuoden 2017 1,1 litrasta, 1,13 litraan 2018 aikana. (Jääskeläinen & Virtanen
2019a, ks. LIITE 2.)

Kuvioita 2–4 tarkastellessa voidaan huomata, että suosituin anniskeluryhmä joka tilikausi on ollut olut. Se kattaa vuosittain yli 60 %:a myydyistä anniskeluannoksista.
Muita silmiinpistäviä huomioita ovat siiderijuomien kulutuksen nopea kasvu tilikauden 2016–2017 tuloksesta ja väkevien alkoholijuomien osuus tuoreimmalla tilikaudella. Viinien menekki on ollut vuodesta toiseen hyvin vähäistä, mutta ottaen huomioon anniskeluravintolan päätoimialan, ymmärtää hyvin miksi myynti pysyy vuosittain
vähäisenä. Lonkero on ollut joka vuosi toiseksi ostetuin alkoholiryhmä, mutta sen suosio on ollut laskemaan päin, sen osuus on jakautunut tasaisesti muille ryhmille. Väkevien tuleminen myyntiin on osaltaan vaikuttanut ennätykselliseen anniskeluun. Tilikaudella 2018–2019 myytyjä annoksia oli 10 786 kappaletta, joka on tutkimusjakson
aikana suurin myydyin määrä. Tätä kun verrataan aikaisempiin vuosiin, voidaan todeta, että kasvua B-oikeudet omaavaan tilikauteen oli kuudennes (16,2 %) ja edelliseen
tilikauteen myydyt annosmäärät nousivat vielä 4,2 %:a.

6.3

Kannattavuuden tunnuslukuja

Taulukossa 1 on listattu viisi suosituinta alkoholijuomaa Rauman Keilahallilla, työntekijöiden ja omieni havaintojeni perusteella. Jokaiselle tuotteelle on laskettu oma
bruttokate, käyttäen luvun 4.2 esitettyä kaavaa. Taulukkoon 1 on merkitty tuotteiden
myynti- ja ostohinnat vuosilta 2016–2019. Taulukossa 1 esitetyt myynti- ja ostohinnat
sisältävät arvonlisäveron. Hintojen oikeellisuuden on varmistanut työn toimeksiantaja.

Liikevoitto-prosentin ja käyttökateprosentin laskemiseen on käytetty Rauman Keilahallin tuloslaskelmien tietoja. Alkoholimyynti liikevaihdosta -prosentti, sisältää samojen tuloslaskelmien alkoholimyynti- ja olutmyyntitilit yhteenlaskettuna. Varaston kiertonopeutta laskettaessa on käytetty koko yrityksen varaston arvoa. Kaikkien edellä
mainittujen tunnuslukujen laskennassa on käytetty luvun 4.2 esitettyjä virallisia laskentakaavoja. Tulokset esitellään taulukossa 2
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Taulukko 1. Viiden suositun alkoholijuoman myynti- ja ostohinnat (2016–2019).
Alkoholijuoma

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

Karhu III 4,6%

myyntihinta: 5,50 €

myyntihinta: 5,90 €

-

ostohinta: 2,35 €

ostohinta: 2,49 €

-

0,5l tölkki
Karhu III 4,6%

-

-

myyntihinta: 5,90 €

0,4l hanaolut

-

-

ostohinta: 2,23 €

Sommersby 4,5%

myyntihinta: 5,80 €

myyntihinta: 6,20 €

myyntihinta: 6,20 €

ostohinta: 2,59 €

ostohinta: 2,63 €

ostohinta: 2,72 €

myyntihinta: 5,50 €

myyntihinta: 5,90 €

myyntihinta: 5,90 €

ostohinta: 2,02 €

ostohinta: 2,04 €

ostohinta: 2,13 €

myyntihinta: 4,00 €

myyntihinta: 4,00 €

myyntihinta: 4,00 €

ostohinta: 0,71 €

ostohinta: 0,74 €

ostohinta: 0,78 €

0,33l pullo
Long drink 5,5%
0,33l tölkki
Lol Salmiakki 18%
4cl shotti
Jägermeister 35%

-

myyntihinta: 4,80 €

myyntihinta: 4,80 €

4cl shotti

-

ostohinta: 1,58 €

ostohinta: 1,62 €

Taulukossa 1 on listattu tutkimuksessa käytettävien tilikausien myynti- ja ostohintoja,
viiden suosituimpien alkoholijuomien osalta. Tilikaudella 7/2016 - 6/2017 keilahallissa myytiin neljää tuotetta taulukon viidestä mahdollisesta alkoholijuomasta. Seuraavan tilikauden aikana astui voimaan uusi alkoholilaki, joka mahdollisti väkevien alkoholijuomien tarjoilun.

Karhu III (4,6 %) on ollut Rauman keilahallilla suosituin alkoholijuoma jo useamman
vuoden. Oluista ehdottomasti eniten myydyin tuote. Tilikaudella 7/2016 - 6/2017
Karhu III:n 0,5 litran tölkkiä myytiin hintaan 5,50 € / kpl, kun taas seuraavalla kaudella
myyntihintaa nostettiin 5,90 € / kpl. Myyntihinnan nostamiseen vaikutti tuotteen suosion lisäksi myös noussut ostohinta, joka kohosi yli 5 prosenttia (0,14 senttiä) edellisvuoden hinnasta. Tilikaudella 7/2018 - 6/2019 keilahalli hankki käyttöönsä hanalaitteen, mikä lisäsi tuotevalikoimaa. Tämän jälkeen Karhu III:sta sai suoraan hanasta.
Myyntihinta säilyi samana (5,90 € / 0,4l), vaikka tuotteen koko laski desilitralla. Ostohinnassa tapahtui yrityksen kannalta positiivinen muutos, sillä hanaoluessa käytettävä isompi astia laski yhden myytävän annoksen (0,4l) ostohintaa kymmenyksellä
(10,4 %), jolloin jokaisesta anniskellusta annoksesta jäi enemmän tuottoa yritykselle.
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Siidereistä myydyin tuote on ollut Sommersby-pullo, mitä löytyy useampana makuna
Rauman keilahallilta. Lonkeron kulutus on ollut Sinebrychoffin Classic long drink tölkin varassa. Molempien tuotteiden myynti- ja ostohinnat ovat kulkeneet käsikädessä, sillä myyntihinnat ovat kallistuneet kertaalleen, kun taas ostohinnat vuosittain.
Bruttokatteet olivat suurimmillaan kaudella 2017–2018.

Taulukossa 1 mainitut väkevämmät alkoholijuomat (Lol Salmiakki ja Jägermeister)
peilaavat toisiaan. Molempien tuotteiden osalta myyntihinta on säilynyt samana, kun
taas ostohinnat ovat nousseet vuosittain, laskien yrityksen saamaa tuotekohtaista bruttokatetta. Jägermeisteria (35 %) aloitettiin myymään vasta uuden alkoholilain astuttua
voimaan 1.3.2018. Tämän vuoksi se ei ollut 2016–2017 tilikaudella saatavilla, koska
tuolloin Rauman keilahallilla olivat B-oikeudet, jotka kattoivat vain miedot alkoholijuomat.

Taulukko 2. Rauman Keilahallin kannattavuuden tunnuslukuja (2016–2019).
Tunnusluku

7/2016 - 6/2017

7/2017 - 6/2018

7/2018 - 6/2019

Liikevoitto %

-7,3 %

4,0 %

0,5 %

Käyttökate %

1,6 %

9,8 %

6,1 %

Alkoholimyynti lii-

15,0 %

14,1 %

17,1 %

kevaihdosta %

sis. olutmyynnin

sis. olutmyynnin

sis. olutmyynnin

Karhu III 4,6 %

3,15 €

3.41 €

3,67 €

bruttokate

0,5 litran tlk.

0,5 litran tlk.

0,4 litran hanaolut

Sommersby 4,5 %

3,21 €

3,57 €

3,48 €

bruttokate

0,33 litran plo.

0,33 litran plo.

0,33 litran plo.

Long drink 5,5 %

3,48 €

3,86 €

3.77 €

bruttokate

0,33 litran tlk.

0,33 litran tlk.

0,33 litran tlk.

Lol Salmiakki 18 %

3,29 €

3.26 €

3,22 €

bruttokate

4cl shotti

4cl shotti

4cl shotti

Jägermeister 35 %

-

3,22 €

3,18 €

bruttokate

-

4cl shotti

4cl shotti

Varaston

53,7 pv

52,8 pv

53,6 pv

kiertonopeus

tilikauden aikana

tilikauden aikana

tilikauden aikana

Taulukosta 2 huomataan, että alkoholimyynti on iso osa Rauman keilahallin liikevaihtoa. Alkoholimyynnin osuus kattaa jokaisella tilikaudella yli kuudenneksen (n. 15 %).
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Myynnin trendi on ollut nousujohteista, vaikka 2017–2018 tilikauden alkoholimyynnin osuus näyttää pienemmältä kuin edellisvuoden lukema. Määrällisesti alkoholimyynti on noussut noin kymmenyksellä (~5,000 €) joka vuosi. Viimeisimmän tilikauden kokonaismyynti ylitti 56 000 €:n rajan (sis. olutmyynnin), mikä oli 17,1 % koko
liikevaihdosta. (ks. LIITE 6-8.)

Liikevoittoprosentti on elänyt vuoristorataa tutkimusjakson aikana. Ensimmäinen tilikausi 7/2016 - 6/2017 oli tuloksellisesti heikoin (-7,3 %), mutta tulos muuttui positiiviseksi seuraavien kahden tilikauden aikana. Tilikauden 7/2017 - 6/2018 miellyttävään
tulokseen (4,0 %) vaikutti suuresti järjestetty veteraanien SM-kilpailu, jonka johdosta
niin alkoholimyynti kuin itse keilailumyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna roimasti.
Tutkimusjakson tuoreimman tilikauden, 7/2018 - 6/2019, liiketulos on näiden kahden
tilikauden välissä, jääden hieman voitolliseksi (0,5 %). Liikevoittoprosentin viitearvojen mukaan alle 5 %: n tulos on yleisesti ottaen heikko. (ks. LIITE 6-8.)

Käyttökateprosentilla nähdään tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia. Case-yrityksen käyttökateprosentin tuloksia voidaan verrata palvelualojen yleiseen mittariin, joka
on 5 - 15 %. Käyttökateprosentin tulokset myötäilevät liikevoittoprosenttia. Ensimmäisen tilikauden (2016–2017) tulos on heikoin kolmesta. Tutkimuksen muut käyttökateprosentit yltävät yleisen mittarin tasolle, mitä voidaan pitää hyvänä suorituksena.

Myyntihinnan ja ostohinnan erotuksella on saatu bruttokatteet laskettua. Niin myyntikuin ostohinnat ovat vaihdelleet tutkimusjakson ajan. Ensimmäisellä, 2016–2017 tilikaudella, bruttokatteet olivat matalimmillaan. Sisään ostetun alkoholihinnan kallistuminen ja tuotteiden suosion myötä myyntihintoja nostettiin seuraavalle tilikaudelle,
jolloin bruttokatteet olivatkin suurimmillaan. Uusimman tilikauden, 2018–2019,
myyntihinnat pysyivät samana, mutta tuotteiden sisäänostohinnat jatkoivat kasvua,
mikä näkyi bruttokatteissa pieninä pudotuksina. Uutena tuotteena aloitti Karhu III:n
hanaolut, jonka bruttokate oli selvästi korkeampi kuin aikaisemmin myyty puolen litran tölkki Karhu III:sta. (ks. Taulukko 1.)

Tutkimusajanjakson aikana ei ole varaston kiertonopeuksissa mittavia muutoksia, ainoa huomattava muutos on 2017–2018 tilikauden pienempi luku (52,8), joka osaltaan
viittaa tilikauden hyvään tulokseen. Laskettu kiertonopeus kattaa koko Rauman

33

keilahallin materiaalivirran tilikauden aikana. Lukua on vaikea verrata yleisesti viitearvoihin, sillä se on niin toimialakohtainen.

Rauman keilahallin varastossa on hitaasti kiertäviä tuotteita kuten keilapalloja, keilakenkiä ja keilakasseja. Nopeasti kiertävät tuotteet ovat kahviotuotteet, jotka sisältävät
muun muassa alkoholijuomat, virvokkeet ja ravintola-annoksissa käytetyt ruoka-aineet. Alkoholijuomia Rauman keilahallilla tilataan toimittajalta viikoittain, kulutuksen
mukaan. Tilausmäärät ovat suhteellisen pieniä, millä kontrolloidaan hyvin hävikin
muodostumista.

Taulukko 3. Forssan keilahallin varaston kiertonopeus vertailukohteena, 2016–2019.
Varaston kierto
Rauman keilahalli

2016 - 2017
53,7 pv

2017 - 2018
52,8 pv

2018 - 2019
53,6 pv

Forssan keilahalli

41,0 pv

39,6 pv

52,9 pv

Oheisessa taulukossa on vertailtu Rauman keilahallin varaston kiertonopeutta KantaHämeen alueella sijaitsevaan keilahalliin, Forssan keilahalliin. Forssassa on käytössä
8 keilaradan keilahalli, kun taas Rauman keilahallissa on käytössä 12 keilarataa, joten vertailukohde on tiloiltaan ja toiminnaltaan hieman pienempi. Taulukossa 3 on
verrattu samojen vuosien tuloksia, paremman havainnollistamisen vuoksi. Forssan
keilahallin tulokset on saatu työntoimeksiantajalta.

Forssan keilahallin vuotuisessa materiaalivirrassa on huomattavasti enemmän varianssia, kuin Rauman keilahallin materiaalin hallinnassa. Forssan keilahallin tulokset
ovat pienempiä, mikä tarkoittaa sitä, että varastossa olevat tuotteet vaihtuvat nopeammin kuin Rauman keilahallissa. Rauman tasaiset lukemat kertovat sen, että materiaalihallinto on hallinnassa, koska tilikausien tuloksissa eroja ei ole oikeastaan päässyt tulemaan. Forssan keilahallin lukemat toimivat hyvin tavoitteena, johon tulevaisuudessa Rauman keilahallissa voitaisiin pyrkiä.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuviossa 5 kuvataan Suomessa anniskeltavan oluttuopin hinnan muodostumista. Verotus vie melkein kolmasosan (30 %) myyntihinnasta ja muiden kulujen jälkeen käyttökatteen osuus jää hyvin pieneksi (5 %). Alkoholin myynti on tärkeä lisäpalvelu monille ravintola-alan yrityksille, kuten Rauman keilahallille.

Kuvio 5. Anniskeltavan alkoholituotteen hinnan muodostuminen (Mara 2019a)

Rauman keilahallin tärkein myytävä palvelu on tietysti keilailu, mutta lisäpalveluista
alkoholin myynti on yritykselle ehdottomasti yksi tuottoisimmista. Kuudennes (14,1–
17,1 %) liikevaihdosta koostuu alkoholimyynnistä, joten sitä voidaan pitää merkittävänä tulona. Tuotto on ollut nousujohteista. Viimeisen kahden tilikauden aikana alkoholin myynnistä on jäänyt aina edellisvuotta enemmän tuottoa yritykselle. Huomioitavaa on, että Rauman keilahalli on hyötynyt taloudellisesti uuden alkoholilain tuomista
eduista.

Ensimmäiset alkoholilain muutokset tulivat käyttöön 1.1.2018 ja loput säädöksistä astui voimaan 1.3.2018, jolloin myös Rauman keilahallin alkoholipolitiikka muuttui.
Keilahallin omavalvontasuunnitelma tuli päivittää uusiksi sekä luetuttaa ja käydä läpi
henkilökunnan kanssa. Aikaisemmin toimineet alkoholivastaavat saivat jatkaa normaaliin tapaan. Anniskelun raportointi valvontaviranomaisille muutettiin puolivuosittaiseksi, mikä helpotti yrittäjän kiireistä arkea. Mahdollisesti merkittävimpänä
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muutoksena voidaan pitää eritasoisten myyntilupien muuttumista yhdeksi. Nyt anniskeluluvanhaltija saa myydä kaikkia alkoholijuomia, niin kuin Rauman keilahallilla.

Tutkimusongelmaan vastatessa tilikausia 2016–2017 ja 2018–2019 verrataan keskenään. Välissä olevalla tilikaudella alkoholilaki tuli käytäntöön ja tuolloin lukemiin vaikutti suuresti Rauman keilahallilla pidetyt veteraanien Suomen mestaruuskilpailut,
jotka lisäsivät kävijämäärää roimasti. Näin ollen, parhaimman kuvan tutkimuksesta
antaa yllämainittujen tilikausien tulokset.

Tutkimuksen pääongelma määriteltiin seuraavanlaisesti:
•

”Miten uuden alkoholilain myötä myyntiin tulleet väkevät alkoholijuomat vaikuttavat mietojen alkoholijuomien myyntiin vuositasolla Rauman keilahallilla?”

Vuoden 2018 alkupuoliskolla Rauman keilahallin tarjonta alkoholijuomissa kasvoi.
Anniskeluluvan muututtua, väkevät alkoholijuomat tulivat myyntiin. Tämä on näyttänyt vaikuttavan positiivisesti Rauman keilahallin liikevaihtoon, sillä alkoholimyynnin
trendi on ollut nouseva koko tutkimusjakson ajan. Myytyjen väkevien alkoholijuomien
osuus on ollut silmiinpistävä, vaikka mitään räjähdysmäistä myyntiä ei ensimmäisellä
kokonaisella tilikaudella ollut. Olut on ylivoimaisesti myydyin tuote, ja tarjolla olevat
väkevät alkoholijuomat eivät ole vaikuttaneet sen kulutukseen. Lonkeron suosio sen
sijaan on ollut hieman laskussa, ja sen kulutus on jakautunut tasaisesti muille tuoteryhmille. Alkoholimyynnin näkökulmasta, uuden alkoholilain myötä tulleilla väkevillä alkoholijuomilla ei ole ollut negatiivista vaikutusta mietojen alkoholijuomien kulutukseen, sillä niin kokonaismyynti kuin anniskellut annosmäärät olivat suurimmillaan tilikaudella 2018–2019.

Alkoholijuomien katteet ovat eläneet tilikausittain. Samojen alkoholituotteiden katteita verrattiin ja enimmäkseen tuottoisimmat bruttokatteet olivat tilikauden 2018–
2019 alkoholijuomat. Hyvän bruttokatteen omaava hanaolut on ylläpitänyt oluen
myyntiä, mikä on näkynyt myönteisesti alkoholin kokonaismyynnissä. Väkevät alkoholijuomat ovat olleet oiva lisä muiden alkoholijuomien myynnissä. Yrityksen materiaalihallinto on pysynyt hyvin stabiilina. Nopeampi varastonkierto on yritykselle tehokkaampaa, ja otollisena tavoitteena voidaankin pitää Forssan keilahallin tuloksia.
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POHDINTA

Keilailu on hauskaa viihdettä ja mukava tapa viettää aikaa kaveriporukalla tai perheen
kesken. Rauman keilahallin asiakaskunta koostuu suurimmalta osin aktiivikeilaajista,
viihdekeilaajista ja yrityksistä. Alkoholin kulutuksen näkökulmasta, alkoholimyyntiä
lisäävät eniten yritykset sekä viihdekeilaajat.

Uskon, että uuden alkoholilain tuomat lakimuutokset edesauttavat yrityksen tarjoamien palveluiden ja tuotteiden myyntiä. Laajempi alkoholitarjonta mahdollistaa jokaiselle jotakin ja happy hour -mainonnan myötä asiakaskuntaa voidaan suurentaa.
Rauman Keilahalli on ainoa keilahalli Rauman keskustassa, ja sijainnillaan se pystyy
tarjoamaan kätevästi ainutlaatuista viihdettä. Niin keskustan kupeessa, että oppilaitosten vieressä toimiva Rauman Keilahalli, voisi mukaansatempaavilla tarjouksilla kasvattaa viihdekeilaajien määrää, jolloin alkoholimyynti voisi kasvaa vielä nykyisestään.

8.1

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2019 alussa alkoholiveroon tuli korotus, mikä vaikutti jokaiseen alkoholijuomaryhmään. Keskittyen kuitenkin enemmän muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin.
(Valtiovarainministeriön www-sivut 2019.) Vuoden 2020 osalta hallitus on päättänyt
olla korottamatta alkoholin verotusta (Panimoliiton www-sivut 2019).

Uskoisin, että alkoholijuomien kulutuksen trendi tulee säilymään samana, mitä se on
ollut tutkimusjakson ajan. Hallituksen pitäytyminen alkoholin verotuksessa, heijastuu
varmasti tuotteiden ostohintoihin, jotka ovat tähän mennessä joka vuosi nousseet, mikä
on taas osaltaan vaikuttanut myyntihintojenkin muutokseen. Alkoholijuomien myyntihintojen pysyessä ennallaan, kulutus sekä asiakaskunta jatkunee samankaltaisena.
Mielenkiintoisena havaintona pidän myös sitä, että jotkut asiakkaat ovat olleet yllättyneitä siitä, että tarjolla on väkevimpiä alkoholeja. Tämä saattaa tulevaisuudessa näkyä
tuoteryhmän kasvuna.
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8.2

Mahdollinen jatkotutkimus

Tässä tutkimuksessa on avattu alkoholilain historiaa, muutoksia ja sen vaikutuksia alkoholimyyntiin case-yrityksessä. Tuloksia olisi mielenkiintoista verrata muihin, etenkin Rauman seudun alueella toimiviin samanhenkisiin yrityksiin. Miten uuden alkoholilain muutokset ovat vaikuttaneet pubien, ravintoloiden tai yökerhojen alkoholimyyntiin. Näitä tuloksia voisi verrata keskenään ja yhteenvetoa hyödyntää Rauman
keilahallin myynnissä kuten suosittujen alkoholijuomien lisääminen omaan valikoimaan. Toinen case-yritykselle tärkeä ja toimintaa edistävä tutkimus voisi olla asiakastyytyväisyyskysely, jossa haetaan palautetta niin henkilökunnan osaamisesta kuin alkoholijuomien tarjonnasta.
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Vuoden 2018 tilastoitu anniskelukulutus myötäilee Rauman Keilahallin alkoholimyyntiä pois lukien mietojen viinien osalta. Olut hallitsee kulutusta, mutta huomattavaa on, että lonkerot ja siiderit nostavat osakkeitaan vuosittain.
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•
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joita myytiin shotteina (4cl) kuten; Lol salmiakki shot (18%), Chymos café
likööri (21%), The ufo shot original (20%), Samaani terva (21%) ja Marjakossu
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•

Muu alkoholi sisältää mm. Bacardi breezerit (4%).

•

Valkoviinit-ryhmä sisältää myös myydyt punaviinit.

•

Koodin 299 Tankit kohta on jätetty pois laskuista.

•

Toisin kuin alatuoteryhmässä mainitaan, niin hanaolutta ei vielä 2016 – 2017
tilikaudella ollut.
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•

Kuviossa 3. esitetty väkevien alkoholijuomien menekki sisältää myydyt konjakit ja viskit.

•

Muu alkoholi sisältää mm. Bacardi breezerit (4%)

•

Koodin 299 Tankit kohta on jätetty pois laskuista.

•

Toisin kuin alatuoteryhmässä mainitaan, niin hanaolutta ei vielä 2017 – 2018
tilikaudella ollut.

•

Poikkeuksellisen suureen myyntimäärään vaikutti Rauman Keilahallilla järjestetyt veteraanien SM-kilpailut, joissa osallistujamäärä oli 1 268.
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Kuviossa 4. esitetty väkevien alkoholijuomien menekki sisältää myydyt konjakit, viskit ja liköörit.

•

Muu alkoholi sisältää mm. Bacardi breezerit (4%)

•

Koodin 299 Tankit kohta on jätetty pois laskuista.
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