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VALTIONEUVOSTON ASETUS ALKOHOLILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 

 

1. Nykytila  

 

Voimassa oleva alkoholilaki (1143/1994) on uudistettu 1.3.2018 voimaan tulevalla uudella 

alkoholilailla (1102/2017).  

 

Kumoutuva alkoholilaki säädettiin pääosin puitelaiksi ja tarkempia säännöksiä on annettu 

seuraavilla valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla, jotka kumoutuvat 

1.3.2018:  

- asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta 1344/1994  

- asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 1345/1994 

- asetus alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä 

kulkevissa liikennevälineissä 1346/1994 

- asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle 680/1996 

- asetus alkoholiyhtiön toiminnasta 243/2000  

- valtioneuvoston asetus alkoholijuomien anniskeluajan jatkamisesta 1208/2002 

- sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 4,7 

tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja 

myyntitoiminnasta 136/1995  

- sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 13 

tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja 

myyntitoiminnasta 852/1995  

- sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuomien ja väkiviinan opetus- tai 

tutkimustarkoituksessa tapahtuvasta valmistuksesta 1588/1995  

- sosiaali- ja terveysministeriön päätös alkoholijuoman tai väkiviinan valmistusluvan, 

maahantuontiluvan ja tukkumyyntiluvan myöntämiseen tarvittavista edellytyksistä ja 

hakijalta vaadittavasta luotettavuudesta 274/1997  

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskelupaikan vastaavan hoitajan ja 

tämän sijaisten ammatillisista edellytyksistä 1371/2002.  

 

2. Ehdotuksen keskeinen sisältö 

 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen tarkoituksena oli siirtää asetustasoista sääntelyä lain tasolle. 

Tämä merkitsee sitä, että asetustasolla säädetään jatkossa huomattavasti harvemmista asioista kuin 

aiemmin. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin kuitenkin uudessa alkoholilaissa säädetyin 

asetuksenantovaltuuksin edelleen säätää seuraavista asioista:  

 

- tarkemmat säännökset lupahakemuksen sisällöstä ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä 

(8 §) 

- tilaisuuksissa ja tapahtumissa tapahtuvan anniskelun tilojen ja alueen 

hyväksymismenettelystä sekä tilaisuudesta ilmoittamisesta (20 §) 

- alkoholiyhtiön päätöksenteon menettelystä ja päätöksenteon perusteiden julkistamisesta 

valmistajille ja myyjille (25 §) 

- anniskelun jatkoaikailmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä (44 §) 
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- anniskeltujen alkoholijuomien määrän rajoittamisesta valvomattomissa majoitushuoneissa ja 

kokoustiloissa (45 §) 

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen tarkemmasta 

työnjaosta ohjauksessa ja valvonnassa (60 §) 

 

Valtioneuvoston asetuksessa alkoholilain täytäntöönpanosta annettaisiin tässä vaiheessa tarkempia 

säännöksiä lupahakemusten sisällöstä, anniskelun jatkoaikailmoituksesta, tilaisuuksissa ja 

tapahtumissa tapahtuvaan anniskeluun liittyvästä hyväksymismenettelystä ja tilaisuudesta 

ilmoittamisesta sekä alkoholiyhtiön päätöksenteon menettelyistä.  

 

Lupahakemusten sisällöstä säädetään nykyisin pääosin ehdotusta vastaavasti alkoholijuomista ja 

väkiviinasta annetun asetuksen 6, 9, 19, 21, 29 ja 30 §:ssä. Alkoholiyhtiön päätöksenteon 

menettelystä säädetään nykyisin alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen 2 ja 3 §:ssä. 

 

Alkoholilaissa tarkoitettuihin lupahakemuksiin on alkoholilain 8 §:n mukaan liitettävä lain 13–20 

§:ssä tarkoitettujen luvan myöntämisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellinen selvitys hakijasta, 

toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista, joka ei jo ole lupaviranomaisen 

käytössä. Lähtökohta on, että viranomainen käyttää hakemuksen käsittelyssä saatavillaan olevia 

tietoja. Asetusehdotuksen 1 §:ssä säädettäisiin kaikkia hakemuksia koskevista tiedoista eli 

hakemuslomakkeesta sekä hakijan yksilöintitietojen, toiminnan ajankohdan ja 

omavalvontasuunnitelman esittämisestä. Ehdotuksen 2–10 §:ssä säädettäisiin kutakin lupaa tai 

hyväksymistä koskevien hakemusten erityisestä sisällöstä vastaavasti kuin kunkin luvan 

myöntämisen edellytyksistä on säädetty laissa. Jatkoaikailmoituksessa olevista tiedoista 

säädettäisiin samalla ehdotuksen 9 §:ssä. 

 

Asetusehdotuksen 10–12 §:ssä säädettäisiin alkoholilain 20 §:ssä tarkoitetusta anniskelusta 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  Anniskelualue voidaan mainitun pykälän mukaan hyväksyä 

anniskelualueeksi, jonka jälkeen jokaisella anniskeluluvan haltijalla on oikeus anniskella alueella 

tehtyään siitä ilmoituksen lupaviranomaiselle. Ehdotuksen 10 §:ssä säädettäisiin alueen 

hyväksymishakemuksen sisällöstä, 11 §:ssä alueen hyväksymismenettelystä ja 12 §:ssä tilaisuudesta 

ilmoittamisesta.    

 

Luvan muuttamista koskevan hakemuksen sisällöstä säädettäisiin asetusehdotuksen 13 §:ssä. 

 

Asetusehdotuksen 14–16 §:ssä säädettäisiin menettelytavoista, kun alkoholiyhtiö päättää 

alkoholijuomien ottamisesta valikoimiinsa, niiden poistamisesta valikoimista ja niiden 

hinnoittelusta. Uuden alkoholilain 25 §:n mukaan kyseiset päätökset tulee tehdä julkisin ja 

tasapuolisin perustein riippumatta alkoholijuomien valmistajan tai myyjän kansalaisuudesta tai 

kotipaikasta.   

 

Uuden alkoholilain 52 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään myös väkiviinan ja 

alkoholivalmisteiden vahvasta ja lievästä denaturoinnista. Lain 93 §:n mukaan voimassa olevat 

sosiaali- ja terveysministeriön päätös lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä 

denaturointiaineista (892/1995) ja sosiaali- ja terveysministeriön päätös vahvasti denaturoidun 

etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturointiaineista (893/1995) jäävät kuitenkin voimaan 

enintään yhden vuoden ajaksi lain voimaantulosta lukien ja tämän vuoksi mainittua asetusta ei vielä 

annettaisi.  
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Lisäksi uuteen alkoholilakiin sisältyy valtuuksia antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja 

terveysministeriön asetuksella. Tämä asetus valmistellaan erikseen helmikuun aikana.  
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3. Ehdotuksen vaikutukset  

Ehdotus vastaa pääosin nykyisin voimassa olevia säännöksiä ja lupahallinnon käytäntöjä. 

Lisäksi ehdotus perustuu alkoholilain kokonaisuudistuksessa säädettyihin lupahakemusten 

ja ilmoitusten sisältöä sekä alkoholiyhtiön menettelytapoja koskeviin säännöksiin.  

Asetuksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset sekä sen vaikutukset 

viranomaisten toimintaan liittyisivät siten niihin vaikutuksiin, joita on kuvattu hallituksen 

esityksessä 100/2017 vp.  

4. Asian valmistelu 
 

Asetus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontaviraston kanssa. Valmistelun aikana on kuultu alkoholielinkeinoja edustavia järjestöjä….  

 

Asetusehdotus ja siihen liittyvä muistio ovat olleet lausuntokierroksella 5.2. –… 

 

5. Voimaantulo 

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.  

6. Yksityiskohtaiset perustelut  

1 §. Lupahakemuksen yleinen sisältö. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kaikkia asetuksessa 

tarkoitettuja hakemuksia koskevat yhteiset säännökset. 1 momentin mukaan lupahakemukset tulisi 

tehdä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston vahvistamilla lomakkeilla. Lomakkeet 

olisivat täytettävissä ja tarpeen mukaan tulostettavissa viraston www-sivuilla. Kaikissa 

hakemuksissa olisi ehdotuksen mukaan oltava hakijan yksilöintitiedot, hakemusta koskevan 

toiminnan ajankohtaan liittyvät tiedot sekä luvan saamisen edellytyksenä lain mukaan oleva 

omavalvontasuunnitelma.  

 

Hakemuksissa olisi 2 momentin mukaan oltava myös oikeushenkilön johtoon ja omistukseen 

liittyvät tiedot, joita lupaviranomainen käyttää erityisesti alkoholilain 13 §:ssä säädettyjen luvan 

myöntämisen yleisten edellytysten arvioinnissa. Tiedot liittyvät myös alkoholilain 11 §:n 1 

momentissa tarkoitetun ilmoitusmenettelyn valvontaan.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentissa tarkoitettuja oikeushenkilön johtoon ja omistukseen 

liittyviä tietoja ei tarvitsisi esittää hakemuksessa, jos hakijalla jo on alkoholilaissa tarkoitettu lupa ja 

tiedot on toimitettu lupaviranomaiselle enintään kaksi vuotta ennen hakemuksen jättämistä.   

 

2 §. Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuslupahakemuksen sisältö. Pykälässä säädettäisiin 

alkoholilain 14 §:ssä tarkoitettua alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuslupaa koskevan 

lupahakemuksen sisällöstä. Hakemuksessa tulisi olla 1 momentissa säädettävät valmistuspaikkaa, 

valmistustoimintaa, valmistettavia tuotteita ja hakijan osaamista sekä verottoman varaston 

hyväksymistä koskevat tiedot.   
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Opetus- tai tutkimustarkoituksessa tapahtuvaa valmistusta koskevassa hakemuksessa ei 2 momentin 

mukaan tarvitsisi esittää edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, mutta hakemuksessa tulisi olla 

opetus- tai tutkimussuunnitelma alkoholin valmistusta koskevilta osin sekä kuvaus alkoholijuomien 

ja väkiviinan valmistustarkoituksesta ja - määrästä sekä niiden käytöstä analysointiin ja 

laadunvalvontaan.  

 

Lupaviranomainen voisi 3 momentin mukaan vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä 

alkoholijuomien tai väkiviinan tuote- ja laadunvalvonnan ja alkoholilain 14 §:n 4 momentissa 

tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuuden arvioimiseksi.  

 

3 §. Väkiviinan maahantuonti- ja tukkumyyntilupahakemuksen sisältö. Pykälässä säädettäisiin 

alkoholilain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettua väkiviinan maahantuonti- ja tukkumyyntilupaa 

koskevan lupahakemuksen sisällöstä. Hakemuksessa tulisi olla 1 momentissa säädettävät varastoa ja 

sen valvontaa, maahantuonti- ja myyntitoimintaa sekä valmisteverotuslain mukaisia hyväksymisiä 

koskevat tiedot. Pykälän 2 momentin mukaan lupaviranomainen voisi vaatia hakijalta tarpeellisia 

lisäselvityksiä varastointitilojen soveltuvuuden ja niiden valvonnan arvioimiseksi. 

 

4 §. Väkiviinan ja verottoman alkoholijuoman käyttölupahakemuksen sisältö. Pykälässä 

säädettäisiin alkoholilain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua väkiviinan ja verottoman alkoholijuoman 

käyttölupaa koskevan lupahakemuksen sisällöstä. Hakemuksessa tulisi olla 1 momentissa 

säädettävät väkiviinan ja alkoholijuoman käyttöpaikan ja varaston tiedot sekä tiedot hakemuksessa 

tarkoitettujen alkoholijuomien tai väkiviinan tuoteryhmistä, käyttötarkoituksesta ja vuositarpeesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan lupaviranomainen voisi vaatia  hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä 

väkiviinan tai alkoholijuoman käyttötarkoituksen arvioimiseksi. 

 

5 §. Alkoholijuomien tukkumyyntilupahakemuksen sisältö. Pykälässä säädettäisiin alkoholilain 16 

§:ssä tarkoitettua alkoholijuomien tukkumyyntilupaa koskevan lupahakemuksen sisällöstä. 

Hakemuksessa tulisi olla 1 momentissa säädettävät varastoa ja sen valvontaa sekä suunniteltua 

myyntitoimintaa ja tuotevalikoimaa koskevat tiedot. Pykälän 2 momentin mukaan 

lupaviranomainen voisi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä varastointitilojen soveltuvuuden 

ja niiden valvonnan sekä alkoholilain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettujen lupamääräysten 

tarpeellisuuden arvioimiseksi.  

 

6 §. Vähittäismyyntilupahakemuksen sisältö. Pykälässä säädettäisiin alkoholilain 17 §:ssä 

tarkoitettua alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa koskevan lupahakemuksen sisällöstä. 

 

Pykälän 1 momentin mukaan alkoholilain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua alkoholijuomien 

vähittäismyyntilupaa koskevassa lupahakemuksessa olisi oltava vähittäismyyntipaikan sijainti- ja 

yhteystietojen lisäksi kuvaus suunnitellusta elintarvikevalikoimasta ja arvio elintarvikkeiden ja 

alkoholijuomien myynnin osuudesta elinkeinotoiminnassa tai vaihtoehtoisesti tieto luvan 

hakemisesta anniskeluluvan yhteyteen sekä kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja 

myyntijärjestelyistä. Kassa- ja myyntijärjestelyitä koskeva kuvaus antaa lupaviranomaiselle tietoja 

erityisesti siitä, miten alkoholijuomien myyntiin liittyvä lapsille ja päihtyneille myyntiä koskeva 

valvonta on järjestetty tai miten anniskeluluvan yhteydessä. Jos alkoholijuomien vähittäismyynti on 

järjestetty valvonnan kannalta siten, että kassatapahtuma järjestetään itsepalveluna, 

lupahakemuksen käsittely poikkeaa tavallisia kassoja sisältävän vähittäismyyntipaikan 

lupahakemuksen käsittelystä. Jos hakemus koskee myymäläautoa tai -venettä, hakemuksessa on 



 

 

6 

esitettävä kulkuneuvon asemapaikka sekä kuvaus ja karttapiirros suunnitellusta reitistä 

pysähtymisaikatauluineen. Viimeksi mainitut tiedot liittyvät lupahakemuksen käsittelyyn myös 

siinä suhteessa, että myymäläauton tai - veneen vakituista tai kausiasutusta palveleva reitti 

vahvistetaan lupapäätökseen. 

  

Pykälän 2 momentin mukaan alkoholilain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilaviinin tai 

käsityöläisoluen vähittäismyyntilupahakemuksessa olisi oltava sekä vähittäismyynti- että 

valmistuspaikan sijainti- ja yhteystiedot, selvitys hakijan tiedossa olevista omistus- ja 

päätöksentekojärjestelyistä sekä yhteistyö- ja muista sopimuksista muiden alkoholijuomien 

valmistajien kanssa, selvitys hakijan tiedossa olevista lisenssisopimuksista, selvitys tilaviinin 

valmistuspaikassa tai panimossa kahden edellisen kalenterivuoden aikana tuotettujen sekä arvio 

kuluvan vuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana tuotettavien alkoholijuomien valmistusmääristä 

sekä kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyistä. Edellä mainitut 

sijaintitiedot, hakijan sopimus- ja omistusjärjestelyjä koskevat tiedot sekä valmistusmäärätiedot 

liittyvät vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytyksiin.  

 

Vaikka pykälässä tarkoitettu tilaviinin ja käsityöläisoluen vähittäismyyntioikeus koskee vain 

alkoholilain 3 §:n 1 momentin 14 ja 15 kohdassa tarkoitettuja alkoholijuomia, kyseisten 

määritelmien täyttäminen ei ole luvan myöntämisen edellytys, vaan lain mukaista vähittäismyyntiä 

valvotaan esimerkiksi alkoholilain 62 §:ssä tarkoitetuilla tarkastuksilla sekä viranomaisille 

toimitetuilla ilmoituksilla ja tiedoilla.    

 

Lupaviranomainen voisi 3 momentin mukaan lisäksi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä 

alkoholilain 17 §:ssä säädettyjen vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, 

mainitussa pykälässä tarkoitettujen vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevien 

lupamääräysten sekä 22 §:n 3 momentissa tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuuden arvioimiseksi. 

 

7 §. Alkoholiyhtiön hakemusten sisältö. Pykälässä säädettäisiin alkoholiyhtiön alkoholilain 17, 26, 

27 ja 28 §:ssä tarkoitettuja lupia ja hyväksymisiä koskevien hakemuksen sisällöstä. 

Vähittäismyyntipaikan hyväksymistä koskevassa hakemuksessa olisi 1 momentin mukaan oltava 

vähittäismyyntipaikan sijainti- ja yhteystiedot, kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja 

myyntijärjestelyistä sekä tarvittaessa myymäläauton- tai veneen asemapaikan yhteystiedot ja kuvaus 

ja karttapiirros suunnitellusta reitistä pysähtymisaikatauluineen. Samat tiedot vaadittaisiin 2 

momentin mukaan alkoholiyhtiön tekemään alkoholijuomien vähittäismyyntilupahakemukseen.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan alkoholiyhtiön luovutuspaikkahakemuksessa olisi oltava 

luovutuspaikan sijainti- ja yhteystiedot, asetuksen 1 §:ssä tarkoitetut tiedot luovutuspaikan 

toiminnanharjoittajasta, luovutuspaikkasopimus sekä kuvaus luovutuspaikan toiminnasta sekä 

kassa- ja luovutusjärjestelyistä. 

 

Hakemuksen käsittelevä viranomainen voisi 4 momentin mukaan vaatia alkoholiyhtiöltä tarpeellisia 

lisäselvityksiä vähittäismyyntiluvan myöntämiseen tarvittavien edellytysten selvittämiseksi ja 

vähittäismyyntipaikan tai luovutuspaikan sijainnista aiheutuvan haitan selvittämiseksi. 

 

8 §. Anniskelulupahakemuksen sisältö. Pykälässä säädettäisiin alkoholilain 18 §:ssä tarkoitettua 

alkoholijuomien anniskelulupaa koskevan lupahakemuksen sisällöstä. 1 momentin mukaan 

anniskelulupahakemuksessa olisi oltava anniskelupaikan tai, jos anniskelupaikkaa ei ole, hakijan 

toimipaikan sijainti- ja yhteystiedot, tiedot anniskelualueen tai -alueiden sijainnista, koosta ja 

rakenteesta sekä niiden asiakaspaikkamääristä, selvitys suunnitellun anniskelutoiminnan luonteesta 
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ja laajuudesta, selvitys anniskelutoiminnan määräaikaisesta luonteesta ja järjestämisestä, jos 

anniskelua ei harjoiteta toistaiseksi sekä niissä tapauksissa, joissa luvanhaltijat anniskelisivat 

yhteisellä anniskelualueella, sopimus tai muu selvitys siitä, että yksi luvanhaltija vastaa 

anniskelualueen valvonnasta.   

 

Lupaviranomainen voisi 3 momentin mukaan vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä alkoholilain 

18 ja 19 §:ssä säädettyjen anniskeluluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, 21 §:ssä 

tarkoitetuissa lausunnoissa esitettyjen tietojen ja 22 §:ssä tarkoitettujen anniskelulupaa koskevien 

ehtojen ja lupamääräysten tarpeellisuuden arvioimiseksi. 

 

9 §. Jatkoaikailmoituksen ja jatkoaikahakemuksen sisältö.  Pykälässä säädettäisiin alkoholilain 44 

§:ssä tarkoitettujen jatkoaikailmoituksen sekä jatkoaikalupaa koskevan lupahakemuksen sisällöstä. 

Ilmoitus ja hakemus olisi 1 momentin mukaan tehtävä Valviran vahvistamalla lomakkeella ja niissä 

olisi oltava tieto anniskelualueista, joita jatkoaika koskee, jatkoaika-anniskelun kesto ja ajankohdat 

anniskelualueittain, kuvaus jatkoajan toiminta-ajatuksesta, toiminnan luonteesta ja kohderyhmästä, 

kuvaus jatkoaikaa koskevista alkoholilain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikutuksista ja niitä 

koskevista luvanhaltijan toimenpiteistä sekä sinä tapauksessa, että lupahakemus koskee anniskelua 

ennen kello yhdeksää, selvitys luvanhaltijan majoituspaikan aamiaistarjoilusta.  

 

Jatkoaikailmoitus toimitetaan alkoholilain 44 §:n 3 momentin mukaan viran puolesta 

terveydensuojeluviranomaiselle, mutta ilmoituksessa ei kuitenkaan vaadittaisi 

terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 4 §:ssä edellytettyjä tietoja. Ilmoituksessa tulee kuitenkin 

alkoholilain 44 §:n 1 momentin perusteella esittää anniskelutoiminnasta aiheutuvien vaikutusten 

arviointia varten tarpeelliset tiedot. Tähän vaikutusten arviointiin ja myös alkoholilain 44 §:n 4 

momentissa tarkoitettujen rajoitusten ja ehtojen tarpeellisuuden arvioimiseksi ilmoituksessa tulee 

esittää myös selvitys niitä koskevista luvanhaltijan toimenpiteistä. Edellä mainitut anniskelun 

mahdollisiin vaikutuksiin ja niihin liittyviä toimenpiteitä koskevat tiedot liittyvät alkoholilain 56 

§:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan, joka luvanhaltijan on joka tapauksessa pidettävä 

ajan tasalla.   

 

Lupaviranomainen voisi 2 momentin mukaan vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä 

jatkoaikaluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. 

 

10 §. Hakemus tilan tai alueen hyväksymiseksi anniskelualueeksi. Pykälässä säädettäisiin 

alkoholilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettua anniskelualueen hyväksymistä koskevan hakemuksen 

sisällöstä. pykälän 1 momentin mukaan hakemuksessa olisi oltava selvitys hakijan omistus- tai 

hallintaoikeudesta tilaan tai alueeseen, anniskelualueen tai -alueiden sijainti- ja yhteystiedot sekä 

selvitys anniskelualueelle suunnitellun anniskelutoiminnan luonteesta, laajuudesta, kestoajoista ja 

anniskeluajoista. 

 

2 momentin mukaan lupaviranomainen voisi vaatia tarpeellista lisäselvitystä alkoholilain 18 ja 19 

§:ssä säädettyjen anniskeluluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, 21 §:ssä tarkoitetuissa 

lausunnoissa esitettyjen tietojen ja 22 §:ssä tarkoitettujen anniskelulupaa koskevien ehtojen ja 

lupamääräysten tarpeellisuuden arvioimiseksi. 

 

Koska kyse on anniskelualueen hyväksymisestä eri anniskeluluvanhaltijoiden tulevaisuudessa 

pidettäviin tilaisuuksiin, lupaviranomaisen tutkintavelvollisuus on laajempi kuin yksittäisen 
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anniskelulupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos alueen hyväksymishakemus koskee 

esimerkiksi kokonaista kaupungin keskustan puistoaluetta, anniskelualueen hyväksymiseen 

vaadittavien edellytysten olemassaolo riippuu ratkaisevasti siitä, käytetäänkö tilaisuudessa koko 

aluetta vai vain osaa siitä, ja siitä, miten alueen valvonta ja järjestyksenpito järjestetään. Lähtökohta 

on, että jos hakemuksessa esitetty alue ei ole kokonaisuudessaan viranomaisten ja luvanhaltijan 

valvottavissa eikä hakija ole esittänyt omavalvontasuunnitelmaa, jossa lain edellyttämä valvonta 

kuvataan, alue ei täytä hyväksymisen edellytyksiä. Toisaalta, jos hyväksymishakemus koskee 

esimerkiksi yrityksen juhla- tai kokoustiloja, joissa järjestettäisiin edustus- ja henkilöstötilaisuuksia, 

anniskelualueen valvonta ei välttämättä edellytä mitään erityisiä järjestelyjä tai lisäselvityksiä.         

 

11 §. Tilan tai alueen hyväksymismenettely.  Pykälässä säädettäisiin tilan tai alueen 

hyväksymismenettelystä, joka liittyy edellä mainittuun lupaviranomaisen tutkintavelvollisuuteen.  

 

Pykälän 1 momentissa säädetään tilanteesta, jossa alueen tai tilan hyväksymistä koskevat 

edellytykset voisivat jäädä täyttymättä ilman erityisiä toimenpiteitä. Tällainen tilanne voi johtua 

esimerkiksi hyvin suuresta anniskelualueesta, jonka hyväksymistä haetaan ilman selvitystä 

anniskelualueen valvottavuudesta, tai esimerkiksi siitä, että anniskelualueen hyväksymistä haetaan 

yleiseen katsomotilaan ilman, että hakemukseen liittyy selvitystä, miten alue olisi varattu 

yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Momentin mukaan, jos alkoholilain 18 §:n 1 ja 2 

momentissa säädetyt edellytykset voivat jäädä täyttymättä hyväksyttävän anniskelualueen koosta tai 

rakenteista taikka sen sijainnista johtuvista erityisistä syistä, lupaviranomaisen olisi kuitenkin 

hyväksyttävä anniskelualue, jos edellytysten täyttyminen voidaan varmistaa alkoholilain 22 §:ssä 

tarkoitetuilla ehdoilla tai rajoituksilla. Käytännössä lupaan liitettäisiin siten sellaiset 

anniskelualuetta, anniskeluaikaa, anniskeluannosten kokoon, henkilökunnan ja asiakaspaikkojen 

määrään sekä meluhaittojen ehkäisyyn liittyvät ehdot tai rajoitukset, joiden avulla hakemus voidaan 

hyväksyä.  

 

2 momentissa säädettäisiin tilanteesta, jossa aluetta koskevia ehtoja tai rajoituksia halutaan 

keventää. Lupaviranomaisen olisi arvioitava tilaan tai alueeseen määrättyjen ehtojen tai rajoitusten 

välttämättömyys uudelleen, jos anniskelualueelle esitetään toiminnan luonnetta tai muita erityisiä 

olosuhteita koskeva omavalvontasuunnitelma.  

 

3 momentissa säädettäisiin vielä pykälän 1 momentissa tarkoitetusta tilanteesta, jossa 

anniskelualueen hyväksymisen edellytykset eivät kaikissa tilanteissa täyttyisi. Lupaviranomainen 

voisi määrätä, ettei edellä 1 momentissa tarkoitettuja anniskelualuetta koskevia ehtoja ja rajoituksia 

sovelleta ilmoitettuun anniskeluun, jos anniskelualue kuitenkin täyttäisi ilmoituksen tekijän 

omavalvontasuunnitelman mukaan alkoholilain 18 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset.    

 

12 §. Tilaisuudesta ilmoittaminen. Pykälässä säädettäisiin alkoholilain 20 §:n 2 momentissa 

tarkoitetusta ilmoituksesta, joka on tehtävä viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. 

Ilmoitus olisi tehtävä Valviran vahvistamalle lomakkeelle ja siinä tulisi olla tiedot ilmoittajan 

anniskelulupanumerosta ja ilmoituksen kohteena olevasta anniskelualueen numerosta, 

anniskelualueen tai -alueiden sijainti- ja yhteystiedot sekä arvioidut asiakaspaikkamäärät, selvitys 

anniskelun ajankohdasta ja anniskeluajasta, selvitys edellä 11 §:ssä tarkoitetun 

omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta ja tarvittaessa matkailupalvelun suunniteltu reitti. 

Ehdotuksen mukaisen ilmoituksen tekemise 
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Selvitys 11 §:ssä tarkoitetun omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta voisi koskea joko 

anniskelualueen hyväksymiseen liittyvän omavalvontasuunnitelman tai tilaisuudesta ilmoittajan 

oman omavalvontasuunnitelman toteuttamiseen. Järjestelyn tavoitteena on, että anniskelua ei 

harjoitettaisi ilman sellaista omavalvontasuunnitelmaa, joka koskee nimenomaan kyseistä 

anniskelualuetta.  

 

13 §. Luvan muuttamista koskeva hakemus. Pykälässä säädettäisiin alkoholilain 11 §:n 2 

momentissa tarkoitetun muutoksen johdosta tehtävästä hakemuksesta. Hakemuksessa olisi oltava 

tieto muutoksen suunnitellusta toteuttamisajankohdasta, selvitys muutettavasta toiminnasta, 

tarvittaessa selvitys vähittäismyynnin myynti- tai kassajärjestelyjen muuttamisen johdosta 

toteutettavista valvonnan järjestelyistä sekä tarvittaessa selvitys myymäläauton tai -veneen reitin tai 

pysähtymispaikkojen muuttamisesta.  

 

Lupaviranomainen voisi 2 momentin mukaan vaatia tarpeellista lisäselvitystä luvan myöntämisen 

edellytysten ja lupaa koskevien määräysten ja ehtojen tarpeellisuuden arvioimiseksi. Selvitystä 

voidaan vaatia tässä tarkoituksessa myös siitä muutokseen liittyvästä toiminnasta, joka säilyy 

ennallaan. 

 

14 §. Alkoholiyhtiön päätöksenteon menettely. Alkoholilain 25 §:n 1 momentin mukaan 

alkoholiyhtiön päätökset alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin, niiden poistamisesta 

vähittäismyynnistä ja niiden hinnoittelusta tulee tehdä julkisin ja tasapuolisin perustein riippumatta 

niiden valmistajan ja myyjän kansalaisuudesta ja kotipaikasta. Saman pykälän 4 momentissa olevan 

asetuksenantovaltuuden perusteella asetuksen 14 §:ssä säädettäisiin yleiset säännökset 

alkoholiyhtiön päätöksenteon menettelystä ja päätöksenteon perusteiden julkistamisesta. 1 

momentin mukaan alkoholiyhtiö päättäisi alkoholilain 25 §:ssä tarkoitetut alkoholijuomien 

valikoimaan ottamista, valikoimista poistamista ja hinnoittelua koskevat yleiset valintaperusteensa, 

sopimusehtonsa ja menettelysääntönsä, jotka tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, 

kun ne on julkistettu. Alkoholiyhtiön tulisi varata tavarantoimittajille tai niitä edustaville järjestöille 

sopivalla tavalla ennen julkistamista tilaisuus lausua valintaperusteita, sopimusehtoja ja 

menettelysääntöjä koskevasta ehdotuksesta. 

 

2 momentin mukaan alkoholiyhtiön tulisi vähintään vuosittain julkistaa tarjousten tekijöiden 

käyttöön menettelyohjeet ja tarkemmat määräykset tarjousten tekemisestä ja niiden käsittelystä, 

alkoholiyhtiön olemassa oleva myyntivalikoima tavarantoimittajineen sekä alkoholiyhtiön arvio 

tarjousten kohtuullisesta käsittelyajasta. 

 

Säännökset vastaavat voimassa olevan alkoholiyhtiön toiminnasta annetun asetuksen (243/2000)  2 

§:n 3 momenttia ja 3 §:n 2 momenttia. Alkoholijuomien yleiset valintaperusteet ovat voimassa 

olevan asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan alkoholijuoman laatu, asiakkaiden kysyntä ja muut 

liiketaloudelliset seikat. Alkoholiyhtiön tulee lisäksi ottaa huomioon alkoholijuoman erityiset 

terveydelle haitalliset ominaisuudet. Koska asetus kumoutuu 1.3.2018, alkoholiyhtiö päättää 

jatkossa lainsäädännön rajoissa, mitkä yleiset perusteet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.   

 

15 §. Alkoholijuomien ottaminen alkoholiyhtiön vähittäismyyntiin ja niiden poistaminen 

vähittäismyynnistä. Pykälässä säädettäisiin alkoholijuomien valikoimaan ottamisen ja niiden 

valikoimasta poistamisen menettelystä. Pykälän 1 momentin mukaan alkoholiyhtiö saisi ottaa 

alkoholijuomia valikoimiin ainoastaan tarjousten perusteella. Vastaava säännös sisältyy edellä 

mainitun asetuksen 3 §:n 1 momenttiin.  
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Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan alkoholiyhtiö päättää alkoholijuomien ottamisesta 

vähittäismyyntiin ja niiden poistamisesta valikoimista 14 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 

sopimusehtojensa ja yleisten valintaperusteidensa perusteella ja 3 momentin mukaan, jos 

alkoholijuoman poistaminen valikoimasta perustuu alkoholijuoman laatuun tai myyjän menettelyyn, 

alkoholiyhtiön tulisi varata myyjälle kohtuullinen aika korjata laatuun tai menettelyyn liittyvä 

puutteellisuus.  

16 §. Alkoholiyhtiön hinnoittelua koskevat päätökset. Alkoholiyhtiö päättää alkoholijuomien 

hinnoittelusta tuoteryhmittäin siten, että tuoteryhmien myyntiin liittyvät tulot ja keskimääräiset 

kulut voidaan eritellä.  

17 §. Voimaantulo. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.  

 


