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EHTOOLLISVIININ TARJOAMINEN
Arvostelitte kirjeessänne Suomen evankelisluterilaisen kirkon menettelyä tarjota alkoholia
alaikäisille henkilöille. Kysyitte, onko kirkolla anniskelulupaa. Kysyitte myös, voiko kirkko voi
tarjota yleisötilaisuudessa alkoholia ilmaiseksi.
Asianne esiteltiin apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalle, jonka pyynnöstä ilmoitan Teille
vastauksena seuraavan.
Kirjeessänne on ilmeisesti kyse seurakuntien menettelystä tarjota alkoholipitoista
ehtoollisviiniä. Kuten oikeusasiamiehen aiemmissa laillisuusvalvontaratkaisuissa (ks. esim.
dnro 3502/4/05) on todettu, alkoholilaissa ei kielletä alkoholijuoman tarjoamista alaikäisenkään
juotavaksi tilanteessa, jossa on kyse kirkkojärjestyksen (8.11.1991/1055 v. 1993) 2 luvun 9 §–
12 §:ssä tarkoitetun ehtoollisen vietosta. Vaikka alkoholilain mukaan anniskelu
kahdeksantoista vuotta nuoremmalle on kielletty, anniskelulla tarkoitetaan alkoholin myymistä
myyntipaikalla nautittavaksi.
Näin ollen apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei kantelustanne ilmennyt aihetta epäillä sellaista
lainvastaista menettelyä tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiä, jota olisi syytä ryhtyä täällä
tutkimaan.
***
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EHTOOLLISVIININ TARJOAMINEN
Pyysitte kirjoituksessanne eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan valtiokirkon pappien
menettelyä, kun he tarjoavat alkoholipitoista ehtoollisviiniä alaikäisille. Kerrotte, että kirkossa
tarjotaan ehtoollisella alkoholipitoista viiniä rippikoulun käyneille alle 18-vuotiaille ja
vanhempien seurassa oleville rippikouluikäistä nuoremmillekin lapsille. Teidän käsityksenne
mukaan laki kieltää alkoholijuomien tarjoamisen alaikäisille, ettekä ole löytänyt laista
poikkeusta, joka sallisi ehtoollisviinin tarjoamisen. Ehtoollisviini on mielestänne alkoholijuoma
siinä missä muutkin, vaikka annokset ovatkin pieniä.
Pyydätte oikeusasiamiestä antamaan määräyksen, että kirkossa saa käyttää vain
alkoholitonta viiniä, jos on mahdollista, että yksikin alaikäinen käy ehtoollisella. Muussa
tapauksessa lakiin pitää saada poikkeus, joka sallii alkoholijuomien tarjoamisen alaikäisille
ehtoollisen kaltaisissa erityistilanteissa. Muuten pappeja tulee käsityksenne mukaan rangaista
samalla tavalla kuin muitakin, jotka tarjoavat alaikäisille alkoholijuomia.

Kirjoituksenne johdosta hankittiin Kirkkohallituksen lausunto 16.2.2006.
Annoitte 19.3.2006 vastineenne Kirkkohallituksen lausunnon johdosta.
Kirjoituksenne johdosta hankittiin 5.10.2006 vielä sosiaali- ja terveysministeriön lausunto. - - Olen perehtynyt asiaanne, mutta katson, että asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä
lainvastaista menettelyä tai virkavelvollisuuden laiminlyöntiä.
Vastaustani perustelen seuraavasti.
Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo lausunnossaan, että alkoholilaissa tai muussakaan sen
tiedossa olevassa lainsäädännössä ei kielletä alkoholijuoman tarjoamista alaikäisen juotavaksi
sellaisessa tilanteessa, josta on kyse ehtoollisten vietossa.
Yhdyn edellä mainittuun käsitykseen ja totean samalla, että vaikka alkoholilain mukaan
anniskelu kahdeksantoista vuotta nuoremmalle on kielletty, anniskelulla tarkoitetaan alkoholin
myynnistä myyntipaikalla nautittavaksi.
Edellä esitetyn vuoksi asia ei anna aihetta enempään.

