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• Hallitus antoi marraskuussa esityksen alkoholilaiksi 

 

• Lakiesitys heikentää anniskelun asemaa 

 

• Väkevämmät juomat vähittäismyyntiin 

 

• Tiukka vaatimus järjestyksenvalvojasta 
jatkoaikaravintoloille 

 

• ”Tilausravintoloille” sallitaan omat alkoholijuomat 

 

Alkoholilaki 



Anniskeluajan jatkaminen 

• Lakiesityksen mukaan normaali anniskeluaika on kello 9 – 
1.30.  

• Anniskelua saa jatkaa ilmoituksen tekemällä kello neljään.  

• Jos anniskelua jatketaan ilmoituksen perusteella kello 
1.30:n jälkeen, luvanhaltijan on asetettava kaksi 
järjestyksenvalvojaa jokaista alkavaa 200 asiakaspaikkaa 
kohti.  

• Järjestyksenvalvojia koskevasta vaatimuksesta voidaan 
kuitenkin poiketa, jos vaatimukset ovat selvästi 
tarpeettomia paikan toiminta-ajatuksen tai muun vastaavan 
syyn vuoksi.  

• Vaatimus on liian tiukka pienille ravintoloille ja arkipäivisin 
myös monelle isommalle ravintolalle. Tarkoituksena on 
ilmeisesti vähentää jatkoaikaravintoloiden määrää. 

 



Anniskeluajan jatkaminen 

• Laki vaatii valvomaan asiakaspaikkoja, ei asiakkaita 

• Lakiin kirjattu vaatimus tarkoittaa seuraavaa:  

– 50 asiakaspaikan pubissa on oltava kaksi pelkästään 
järjestyksenvalvontaan keskittyvää järjestyksenvalvojaa, 
tarjoilija tai omistaja ei kelpaa 

– Monissa kaupungeissa vakiintunut kiertävä valvonta ei kelpaa 

– 250 asiakaspaikan yökerhossa on oltava aina neljä 
järjestyksenvalvojaa. Myös arkisin vaikka ravintolassa on 
muutama kymmenen asiakasta. 

• Ravintola tietää järjestyksenvalvonnan tarpeen ja pystyy 
kuvaamaan sen omavalvontasuunnitelmassa. Kaavamaisia 
viranomaismääräyksiä ei tarvita. Ne luovat vain turhaa 
hallinnollista taakkaa. Lakiesityksessä ei kerrota mitään 
perusteltua syytä vaatimukselle.  

 



Omat alkoholijuomat 

• Omien juomien nauttiminen on kielletty anniskelupaikassa 
ja ravitsemisliikkeessä, joka on yleisölle avoinna.  

• Ravitsemisliikkeessä, jossa tarjoillaan ruokaa suljetulle 
seurueelle, saisi nauttia osallistujien omia alkoholijuomia. 

• Pykälän muotoilu on niin avoin, että mikä tahansa ravintola 
tai kokousjärjestäjä pystyy yksinkertaisella menettelyllä 
mahdollistamaan omien juomien nauttimisen. 

• Suuri osa pikkujouluista, yritystapahtumista ja sukujuhlista 
siirtyy pois anniskelusta. Samalla anniskeluravintoloiden 
lukumäärä vähenee.  



Anniskeluravintola  vs.  tilausravintola 

• Omavalvonta 

– Henkilökunnan käyttö 

– Anniskelualueet 

– Järjestyksenvalvonta … 

 

• Anniskeluaika 01.30 tai 04.00 
 

• Anniskelu alaikäisille ja 
päihtyneille kielletty 
 

• Anniskelualueet, joissa juomat 
nautittava 

 

• Korkeampi palkka (TES) 

 

• Anniskelupassi 

• Ei omavalvontaa 

 
 
 

• Vapaa aukiolo ja tarjoilu 
 

• Ei sääntöjä alkoholin 
nauttimisen valvonnasta 
 

• Juomia voi nauttia vapaasti 
tai ottaa mukaan 
 

• Ei määräystä palkasta 

 

• Ei pätevyysvaatimuksia 



Anniskeluravintola  vs.  tilausravintola 

 

• Verot Suomeen 

 

• Juomat hankittava 

lupanumerolla ja myynti 

raportoitava 

 

• Yrittäjän taloudellista 

luotettavuutta valvotaan; 

luotettavuuden  

menettäminen voi  

viedä luvan 

 

• Valvova viranomainen voi 

asettaa ehtoja 

 

• Verot yleensä Baltiaan 

 

• Ei juomiin liittyvää 
byrokratiaa 

 

 
 

• Ei luotettavuusvalvojaa, 
eikä riskiä luvan menetyksestä 
 

 

 

• Ei valvovaa viranomaista, mikä 
tarkoittaa, että voi tehdä 
käytännössä lähes mitä 
tahansa 



Yrittäjän kuvaus toiminnasta 

• ”Juhlatilat on tehty uusiksi entisen yökerhon tiloihin ja ne 
tarjoavat upeat puitteet monenlaisiin juhliin … Juhlat läpi 
yön- konseptimme mukaisesti juhlakansan ei tarvitse 
hajaantua eri puolille jatkamaan iltaa, vaan nämä juhlatilat 
palvelevat juhlijoita läpi yön, aamuun asti.” (Tilausklubi, 
jonka tiloista poliisi on kaksi kertaa ratsannut seurueen 
alaikäisiä juhlimasta) 

 

• ”Tänne saa tuoda omat viinat, täällä saa polttaa ja pöytään 
saa sammua, eikä kukaan sano mitään.” (Helsingin 
Sanomien kuukausiliite 1/2010 s.28)  

  

 

 



Sääntely pysyy tiukkana 

• Anniskelualueet 

– Jalkakäytävän ylittäminen tai kulkeminen portaikossa voidaan 
kieltää 

– Sääntöjä, joita on vaikea selittää turisteille:  

– Juoma on jätettävä aulabaariin ja tilattava hotellin saunaan uusi 
juoma 

• Festivaalit ja tapahtumat 

– Katsomoiden sääntely on tiukkaa ja epämääräistä 

– Pyritäänkö estämään näkyvyyttä esiintymislavalle? 

– Hallituksen poliittisessa linjauksessa luvattiin poistaa mellakka-
aidat anniskelualueiden ympäriltä, mutta lakiesityksestä tätä asiaa 
ei löydy 

• Kunnallinen kuuleminen 

– Lupaa hakiessa kuullaan poliisia, kuntaa ja naapurikiinteistöjä 

– Kuinka kauan luvan saaminen kestää? 

– Estääkö naapurin kommentti luvan saamisen? 

 

 



Sääntely kevenee 

 

• Anniskeluajan jatkaminen ilmoituksella kello 04:ään, minkä 
jälkeen anniskellut juomat on nautittava tunnin kuluessa.  

• Anniskeluluvan haltija voi anniskella ilmoituksen tekemällä 
tapahtuma-, kokous- tai juhlatiloissa, jotka on etukäteen 
hyväksytty (catering-lupa). 

• Vastaavaa hoitajaa koskevat erityiset pätevyysvaatimukset 
poistetaan. Vastaavalla hoitajalla on oltava anniskelupassi 
ja yritys nimeää hänet omavalvontasuunnitelmassa.  

• Yksityiskohtaiset annostelumääräykset poistetaan. 
Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että alaikäisille tai 
selvästi päihtyneille ei anniskella.  



Sääntely kevenee 

• Yksinomaisen hallinnan vaatimus poistetaan. Tämä mahdollistaa 
yhteiset anniskelualueet ja sen, että anniskeluravintolan 
ruokapalveluista vastaa toinen yrittäjä sopimuksen perusteella.  

• Happy hour -kielto poistetaan. Ravintola voi markkinoida 
esimerkiksi alkuillan aikana käytössä olevia halvempia hintoja.  

• Ravintola voi hakea vähittäismyyntiluvan, jolloin asiakkaalle 
voidaan myydä suljetuissa pakkauksissa enintään 5,5 
tilavuusprosenttia sisältäviä alkoholijuomia kello 9 – 21 välisenä 
aikana.  

• Toisen henkilön henkilöllisyystodistuksen käyttö on rangaistavaa, 
jos tarkoituksena on erehdyttää alkoholin myyjää ostajan iästä.   

• Vanhentunut velaksimyyntikielto poistetaan.  

 


