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MAHDOLLISEN 
KUVAN PAIKKA 

(korkeus voi 
vaihdella, 

yläreuna on aina 
kiinni sinisessä 

palkissa) 

Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 



• Nykyinen alkoholilaki on pahasti vanhentunut ja osa 
säännöksistä on peräisin vuosikymmenten takaa 
 

• Merkittävä osa nykyistä lakia on perustuslain vastaista 

– Asetus anniskeluajan jatkamisesta  

– Monia rajoituksia ei ole säädetty riittävän 
tarkkarajaisesti ja selkeästi 
 

• Samassa yhteydessä anniskelun valvontaa on 
uudistettava ja muutettava virheiden etsimisestä 
asiakaslähtöiseksi 

Alkoholilain kokonaisuudistus on 
toteutettava 



Alkoholilain kokonaisuudistus on 
toteutettava 

• Alkoholilakiesitys sisältää monia käytännön toimintaa 
koskevia kevennyksiä, joista on saavutettu poliittinen 
yksimielisyys 

 
 

 

• MaRa kannattaa alkoholilain uudistamista, mutta esitykseen 
sisältyy monia isoja ja pienempiä ongelmia ravintoloiden 
kannalta 

 



Lakia uudistettaessa ratkaistava 

• Vaatimus järjestyksenvalvonnasta anniskeluaikaa 
jatkettaessa 
 

– Esitys: Yksi järjestyksenvalvoja 100 asiakasta kohti  tämäkin 

vaatimus aiheuttaa kustannuksia, jotka eivät perustu 
havaittuun epäkohtaan 
 

– Velvoite on kohtuuton etenkin pienille, muutamien kymmenien 
asiakaspaikkojen pubeille 
 

– Kiinteää määrää järjestyksenvalvojia ei tarvita, velvoite laatia 
omavalvontasuunnitelma riittää  jos yksittäisen ravintolan 

kanssa ongelmia, viranomainen voi puuttua 

 



Lakia uudistettaessa ratkaistava 

• Asiakkaan omien alkoholijuomien salliminen 
tilausravintoloissa 
 

– Jos ravintolalta vaaditaan anniskelulupaa, järjestelmä ei 
mahdollista omien alkoholijuomien sallimista 
 

– Omien alkoholijuomien nauttiminen on mahdollista nykyiseen 
tapaan, jos järjestäjä hankkii tilan ja cateringpalvelun 
 

– Tarkoituksena tukea maatilamatkailua, tosiasiassa iskisi 
pahiten maaseudun ravintoloihin, hotelleihin ja kylpylöihin  

hää- ja syntymäpäiväjuhlat siirtyisivät yhä enemmän 
asiakkaan omat alkoholijuomat salliviin tilausravintoloihin 
 

– Aiheuttaisi merkittävän kilpailuvääristymän 

 



Lakia uudistettaessa ratkaistava 

• Asiakkaan omien alkoholijuomien salliminen 
tilausravintoloissa 
 

- Ratkaisu avaisi ravintoloiden ovet Baltiasta tuodulle 
alkoholille  

- Valtion alkoholijuoma- ja arvonlisäverotuotot vähenisivät 

- Olisiko tilausravintolatoiminta muutenkin 
alkoholilainsäädännön ja –valvonnan ulkopuolella? 

- Kilpailuneutraali ratkaisu on, että alkoholin nauttiminen 
ravintolassa edellyttää anniskelulupaa 



Lakia uudistettaessa ratkaistava 

 
 

• Viranomaiselle ei tule antaa lähes rajoittamatonta 
mahdollisuutta asettaa lupaehtoja 
 

– Jos viranomaiselle sallitaan liian laaja harkintavalta, se voi 
vesittää laissa säädetyt kevennykset 
 

– Viranomainen voisi antaa määräyksiä esimerkiksi annosten 
koosta, anniskelualueista, anniskeluajoista ja 
alkoholijuomalajeista 
 

– Säännös johtaisi nykyisenkaltaisen valvontakäytännön (ks. 
erillinen liite) ja valituskäytännön jatkumiseen 

 



Lakia uudistettaessa ratkaistava 

 

• Kunnan oikeus kieltää anniskelu klo 1.30 jälkeen joko 
koko kunnassa tai tietyssä kunnan osassa 
 

– Ravintola ei pysty investoimaan, jos joka kuntavaaleissa voi 
syntyä poliittinen riski toiminnan loppumisesta 
 

– Ravintoloiden vuokrasopimuksia ei voi irtisanoa sillä 
perusteella, että kunta ei salli jatkoaikaa 
 

– Moni ravintola menee konkurssiin, jos kunnat päättävät 
kielloista 

 

 

 



Lakia uudistettaessa ratkaistava 

• Festivaalit ja tapahtumat 

– Festivaaleja ja tapahtumia koskevat kevennykset on kirjattava 
selkeämmin lakiesitykseen 
 

– Epäselvää on, voisiko viranomainen ehdotuksen perusteella 

vaatia alkoholikarsinoita 
 

• Anniskelualueet 

– Kiellot jalkakäytävän ylittämisestä tai anniskelualueelta toiselle 
siirtymisestä on poistettava 
 

– Nykyinen viranomaisen tulkinta, ettei asiakas voi siirtää 
alkoholiannosta muutaman metrin matkaa anniskelualueelta 
toiselle, on MaRan mielestä virheellinen  säännöksen 

tarkoituksena on ollut estää alkoholiannoksen pois vieminen 
anniskelualueelta, ei sen siirtäminen muutaman metrin matkaa 



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). 

– Sallittava anniskelu ruokatarjoilun yhteydessä esimerkiksi 
asiakkaan kotona 
 

• 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.  

 


