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UUTUUS!
Jokainen suomalainen kärsii kurkkukivusta 1– 3 kertaa vuodessa*
*Addey 2012

TARJOA ASIAKKAILLESI NOPEA
APU TUKALAAN TUNTEESEEN!
NYT SAATAVANA
MYÖS HUOLTO
ASEMIEN
VALIKOIMIIN!
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pääkirjoitus

Alkoholilain uudistus
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt laajalla yhteiskunnallisella jakelulla lausuntopyynnön muistiosta, jossa käsitellään alkoholin saatavuuden rajoittamista alkoholilainsäädäntöä uudistamalla. Keinona tavoitteeseen pääsemiseksi
ehdotuksessa tuodaan esille muun muassa vähittäismyynnissä
myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden alentaminen.
Myös alkoholin vähittäismyyntiaikojen rajoittamisen vaikutusta kulutukseen käsitellään muistiossa perusteellisesti. Lausunnot esityksestä pitää toimittaa ministeriölle syyskuun aikana.
Muistiossa todetaan, että kauppojen, kioskien ja huoltoasemien osuus alkoholijuomien kokonaismyynnistä olisi kasvanut eniten vuosikymmenien kuluessa. STM esittää muistiossaan alkoholin vähittäismyynnin kieltämistä kokonaisuudessaan sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Samoin ehdotetaan, että
alkoholin vähittäismyynti lopetettaisiin perjantaisin ja lauantaisin klo 18.
Aiheeseen tuntuu liittyvän hiukan samankaltaista ajatusta kieltojen ja rajoitusten voimasta kuin valmisteilla olevassa
tupakkadirektiivissä, jonka tarkoituksena on kieltää mentholin ja muiden lisävivahteiden käyttö tupakkatuotteissa. Onko
niin, että esimerkiksi huoltoasemien ja kioskien myyntiaikoja
rajusti leikkaamalla alkoholin kokonaiskulutus todella pienenee vai lisääkö tämä kenties entisestään alkoholin tuontia lähinaapurimaista? Jos tuonti kotimaassa asetettujen rajoitusten
kautta lisääntyy, merkitsee tämä automaattisesti myös verotulojen menetystä.
Kuten tupakkatuotteissakin sama yksinkertainen totuus lienee voimassa myös alkoholin kohdalla, tuotteista ei tule terveellisiä kieltojen avulla, jos kulutus kuitenkin jatkuu. Kokonaan toinen asia on se, kuinka myyntiaikojen rajoitukset vaikuttaisivat kaupan elinkelpoisuuteen esimerkiksi huoltamosektorilla. On täysin mahdollista, että pienellä paikkakunnalla
rajoituksen voimaantulo nyt esitetyllä tavalla johtaa pienten
liikepaikkojen elinkelpoisuuden katoamiseen. Myös kauppiaiden tarjoamia työpaikkoja menetettäisiin. Lienee sanomattakin selvää, että tiukkojen rajoitusten myötä harmaa talous
ja tässä tapauksessa erityisesti harmaa tuonti nostaa nopeasti päätään.
Esityksen tultua julkisuuteen, kauppiaat ovatkin ihmetelleet
sitä, onko alkoholin kokonaiskulutuksen kasvun aiheuttajaksi
todella osoitettavissa pk-yrittäjät. Kauppiaiden mukaan huoltoasemalla asioiva oluen ostaja ei hamstraa isoja kertaeriä eikä
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aiheuta järjestyshäiriöitä. Näkymää ei voi verrata laivasatamiin,
jossa termi ”omaan käyttöön” on saanut aivan uuden merkityksen. On hyvin ongelmallista pyrkiä ratkaisemaan kansanterveydellisiä ongelmia yrittäjien liiketoimintaa supistamalla.
Muistion laatijalle on kuitenkin syytä antaa myös positiivista
palautetta siitä, että asiaa pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti. Muistion mukaan vähittäismyyntiaikojen rajoitusten vaikuttavuus on rajallinen, koska osto- ja kulutustapahtumat eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa. Edelleen muistiossa pidetään mahdollisena, että myyntiaikojen merkittävistä
rajoituksista syntyvät negatiiviset tuntemukset ylittäisivät kansalaisten mielissä positiiviset kansanterveydelliset vaikutukset.
Mika Hokkanen
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Reform av alkohollagen

Tässä Bensiiniuutist
Biokaasu

Social- och hälsovårdsministeriet har begärt att ett stort
antal samhällsaktörer ska yttra sig om promemorian som handlar om att begränsa tillgången på alkohol genom en reform
av alkohollagstiftningen. För att uppnå målet föreslås bland
annat att alkoholhalten i alkoholdrycker som säljs i detaljhandeln ska sänkas. I promemorian behandlar man också utförligt
hur en begränsning av försäljningstiderna för alkohol i detaljhandeln skulle inverka på alkoholkonsumtionen. Utlåtanden
om förslaget ska skickas till ministeriet inom september.
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I promemorian konstateras att under de senaste decennierna har affärernas, kioskernas och servicestationernas andel av
alkoholförsäljningen ökat mest. SHM föreslår i sin promemoria
att detaljförsäljning av alkohol ska förbjudas helt på söndagar
och helgdagar. Man föreslår också att detaljförsäljningen av
alkohol ska sluta kl. 18 på fredagar och lördagar.
Här verkar finnas liknande tankar om inverkan av förbud
och begränsningar som i tobaksdirektivet som är under beredning och vars syfte är att förbjuda användning av mentol och
andra extra smaker i tobaksprodukter. Är det faktiskt så att
den totala alkoholkonsumtionen minskar om till exempel servicestationernas och kioskernas försäljningstider skärs ned eller
ökar kanske införseln av alkohol från grannländerna ytterligare i stället? Ökad införsel på grund av begränsningar i hemlandet betyder automatiskt också förlust av skatteinkomster.
Samma enkla sanning som gäller för tobaksprodukter lär
också gälla för alkohol, produkterna blir inte hälsosamma på
grund av förbud om konsumtionen ändå fortsätter. Hur en
begränsning av försäljningstiderna påverkar handelns livskraft
inom till exempel servicestationssektorn är en helt annan fråga. Det är mycket möjligt att små affärsplatsers livskraft på
små orter försvinner om de begränsningar som nu föreslagits
träder i kraft. I och med detta går också de arbetsplatser som
handlarna erbjuder förlorade. Det säger sig självt att stränga
begränsningar gör att den grå ekonomin och i detta fall särskilt den grå införseln snabbt vädrar morgonluft.
Efter att förslaget nått offentligheten har handlarna också undrat över om det faktiskt är små och medelstora företagare som orsakat att den totala alkoholkonsumtionen ökat.
Enligt handlarna brukar personer som köper öl på servicestationer inte hamstra stora mängder på en gång eller orsaka
ordningsproblem. Detta kan inte jämföras med vad man ser
i hamnarna där termen ”för eget bruk” fått en helt ny innebörd. Det är mycket problematiskt att försöka lösa folkhälsoproblem genom att inskränka företagares affärsverksamhet.
Den som utarbetat promemorian måste dock ges en eloge
för att man försöker granska saken på ett heltäckande sätt.
Enligt promemorian är inverkan av begränsade detaljförsäljningstider begränsad, eftersom inköps- och konsumtionshändelserna inte nödvändigtvis är relaterade. Vidare anses det i
promemorian möjligt att de negativa känslor som märkbara
begränsningar av försäljningstiderna skapar hos medborgarna vinner över de positiva effekterna på folkhälsan.
Mika Hokkanen
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Bensiiniuutiset 6/ 2013 sisältö
Polttoaineet ja voiteluaineet
6 Biokaasu on tehokas ja puhdas polttoaine. Biokaasu on tekemässä
tuloaan maantiekäyttöön. Biokaasu on metaania. Biokaasun tuotanto.
Kaasuverkosto, hinta ja tehokkuus.
8 Dieselin uudet vaatteet. Dieselin voittokulku bensiiniin nähden on jatkunut suoraviivaisesti. Mitä uutta? Mitä tuotetiedotteessa? Dieselöljyn
hinta.
10 Bensiinit 2013 – Laatuvalikoima uudistui muutamassa vuodessa.
Huima kehitys on syyttä suotta jäänyt polttoaineveron varjoon. 95E10,
98E5, V-Power, RE85. Laatuasetuksella olennaiset rajat.
22 Uusioöljyt tulevat Jämsästä. Ekokemin tuotantolaitoksella käsitellään
vain teollisuuden kirkkaita käytettyjä voiteluöljyjä. Kaikki kerätty myydään. Metsuri tunnetaan. Kierrätysaakkoset.
23 Yara laajentaa Air1 AdBlue –tuotantoaan.
Kauppiastapahtumia ja yhteistyökumppaneita
12 Motoral Oy:n uusi toimitusjohtaja Pasi Berggren: Uudistuksia ja kasvuhaluja Tarvikeyhtymässä. Tarvikeyhtymä jatkaa Motoralin markkinointinimenä. Motoral Oy yhteistyökumppanina. Kuluva vuosi ja näkymät.
Tuotteet ja kysynnän kasvattaminen. Prosessit ja työkalut. Strategiset
tavoitteet.
14 Karelia-Soutu – kesätapahtumat kiinnostavat. Pohjois-Karjalan
Polttoainekauppiaat.
16 Runsas retkikunta Näsijärvellä. Pirkanmaan Bensiinikauppiaat.
25 Veteraanibensiinikauppiailla vilkas syksy tulossa.
27 Pohjoisessa kierroksella. Ahonen ja Alasuutari kentällä.
31 Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi Rukalle tammikuussa 2014.
Tuotteita ja uutisia
18 Vanhasta huoltohallista Tammermatic-itsepalvelupesula Ylöjärven
Teboililla.
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www.bensiinikauppiaat.fi
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Yhteystiedot:
Toimitusjohtaja, varatuomari Mika Hokkanen,
(09) 7519 5520 ja 0400-305 792
mika.hokkanen@bensiinikauppiaat.fi
SBL ja Bensiiniuutiset osoiterekisteri
Toimistonhoitaja Katri Manninen,
(09) 7519 5522, fax (09) 7519 5525
katri.manninen@bensiinikauppiaat.fi
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Sivunvalmistus
Mainos-Karttunen
Kissankulma 4 B, 80330 Reijola
0400-572 771
mainos@karttuset.net

Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi
kutsuu kauppiaita Rukalle !
Katso sivulta 31

21 Koskelo laajensi ja yhdisti palvelut saman katon alle Suonenjoella.
24 ”Palavien nesteiden jakeluasema” – Jakeluasemille uusi standardi. Havainnolliset rakennemallit. Biopolttonesteet. Stage 1 ja Stage 2.
Teknisiä ratkaisuja ja valvontaa.
26 Elokuussa rekisteröitiin 7 729 uutta henkilöautoa. Bensiini ja diesel
päävaihtoehdot. Ajo vanhalla autolla saastuttaa enemmän kuin uuden
auton valmistus.
28 Hopea Toffee – klassikon paluu. Muita uutuuksia Cloettalta.
30 Pertti Mäkelän Neste Oil –asema Kurikassa vihittiin.
30 Vanhoja autoja Saarijärvellä GT-tankilla.
Palstat ja yhteydet
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Pääkirjoitus, Mika Hokkanen
Piiparinen: Työntekijän oikeudesta odotusajan palkkaan.
Sinisilmäisenä liikenteessä – Höpö höpö höpö, se on ihan löpö.
SBL hallitus ja alueyhdistykset – yhteystiedot.

Ilmoitusmyynti
Pentti Ahonen
Päijätpolku 6, 40950 Muurame
0500-642 669, fax (014) 373 1434,
ahonen.pentti@kolumbus.fi
Painopaikka Forssa Print 2013
Ilmoitushinnat
Koko
4-väri (€)
aukeama 4 950
1/1 sivu
2 950
1/2 sivu
1 750
1/4 sivu
950
takakansi 3 050
etukansi
3 200
irtoliite alk. 750
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