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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyön järjestä· 
misestä ja alkoholilain 69 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Alkoholioloissamme viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tapahtunut kehitys on ollut kiel
teistä sekä alkoholin kulutuksen että alkoholi
haittojen osalta. Alkoholin käytön voidaan kat
soa saavuttaneen nykyisin jo sellaisen ,asteen, 
että sen seuraukset muodostavat vakavan kan
santerveydellisen ja sosiaalisen ongelman. Tilan
teen korjaaminen edellyttää tehokasta raittius
työtä. 

Nyt annettavalla esityksellä pyritään luomaan 
edellytykset laaja-alaiselle raittiustyölle ja rait
tiustyön palvelujen tarjoamiselle kaikille kansa
laisille. Lakiin raittiustyön järjestämisestä ehdo-

tetaan otettavaksi säännökset raittiustyöstä, sen 
edellytyksistä, palvelujen tarjoamisesta sekä oh
jauksesta ja valvonnasta. Alkoholilaista ehdote
taan siirrettäväksi mainittuun lakiin kunnan 
raittiustoimen hallintoa ja raittiustyöhön myön
nettäviä määrärahoja koskevat säännökset. 
Raittiustyön tehostamiseksi ehdotetaan muun 
muassa siihen tarkoitettujen määrärahojen tar
kistamista. Alkoholilakiin ehdotetaan samalla 
tehtäväksi edellä ehdotetusta laista johtuva 
muutos. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1984 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Lainsäädäntöön ei sisälly varsinaisia säännök
siä vapaaehtoisen raittiustyön suorittamisesta 
eikä sen edellytysten luomisesta. 

Kunnallisella sektorilla raittiustyöstä huoleh
tiv:tt raittiuslautakunnat. Voimassa olevan alko
holilain (459/68) 76 §:n mukaan raittiuden 
edistämistä ja alkoholiolojen sekä alkoholilain 
valvonnan seuraamista varten tulee kunnassa 
olla raittiuslautakunta. Samaan pykälään sisälty
vät säännökset raittiuslautakunnan kokoonpa
nosta ja siitä, että kunnan asukasmäärän ollessa 
vähäinen, sosiaali- ja terveysministeriö voi va-
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pauttaa kunnan velvollisuudesta asettaa raittius
lautakunta. Alkoholilain 76 a §:ään (684/75) 
sisältyvät taas säännökset raittiuslautakunnan 
viranhaltijoista. Tarkemmat määräykset raittius
toimen hallinnosta on annettu asetuksessa rait
tiustoimen järjestämisestä ( 827/7 6) . Raittius
lautakuntien tulee muun muassa huolehtia rait
tiustoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä 
kunnassa, toimia yhteistyössä erityisesti ter
veys-, sosiaali- ja koululautakuntien kanssa, jär
jestää toimialaansa kuuluvaa valistus-, ohjaus-, 
koulutus- ja neuvontatoimintaa sekä päättää nii
den määrärahojen jaosta, jotka kunnassa on 
varattu yhteisöille raittiustyön tukemiseen. 
Edelleen raittiuslautakunnan tehtävänä on val
voa mainittujen määrärahojen tarkoituksenmu-
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kaista käyttöä, tukea raittiustyötä harjoittavien 
yhdistysten toimintaa sekä kouluissa suoritetta
vaa raittiusopetusta ja -kasvatusta. 

Raittiuslautakuntien toiminnan yleinen oh
jaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle. 

Valtion tulo- ja menoarvioon on 'alkoholilain 
98 §:n mukaan vuosittain otettava määräraha, 
josta jokaiselle kunnalle suoritetaan vähintään 
3 markkaa asukasta kohti käytettäväksi puo
leksi kunnan yleisiin tarpeisiin sekä puoleksi 
paikallisen tarpeen mukaan kunnassa suoritetta
vaan raittiustyöhön, alkoholijuomista aiheutu
vien haittojen ehkäisemistä tarkoittavaan toi
mintaan sekä päihdyttävien aineiden väärin
käyttäjien ja heidän perheittensä huoltoon. 

Saman pykälän mukaan valtion tulo- ja me
noarvioon on varattava vuosittain määräraha, 
joka vastaa vähintään 35 penniä kutakin edelli
senä vuonna maassa henkikirjoitettua asukasta 
kohti käytettäväksi avustuksina raittiustyöhön 
sekä alkoholijuomista aiheutuvien haittojen eh
käisemistä tarkoittavaan toimintaan sekä mää
räraha, joka vastaa vähintään 30 penniä kuta
kin edellisenä vuonna maassa henkikirjoitettua 
asukasta kohti käytettäväksi avustuksina päih
dyttävien aineiden väärinkäyttäjien vapaaehtoi
seen huoltotyöhön. 

Säännökset edellä tarkoitettujen määräraho
jen jakamisesta sisältyvät asetukseen alkoholi
lain 98 §: ssä tarkoitettujen varojen jakamisesta 
ja käyttämisestä (568/68). 

V aitioneuvoston päätöksellä 6 pa!Vana maa
liskuuta 1975 (171/75) on asetettu valtion 
raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukunta toi
mimaan sosiaali- ja terveysministeriön alaisena 
asiantuntijaelimenä. Sen tehtävänä on seurata 
raittius- ja alkoholipolitiikan kehitystä sekä so
siaali- ja terveysministeriön pyynnöstä valmista
vasti käsitellä raittius- ja alkoholipolitiikan ylei
seen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä 
asioita. 

1.2. Käytäntö 

Raittiuslautakunta on asetettu käytännössä 
lähes jokaiseen kuntaan. Paitsi, että raittiuslau
takunnat ovat hallinnollisia toimielimiä, ne suo
rittavat itse myös varsinaista raittiustyötä sekä 
luovat lisäksi edellytyksiä kansalaisjärjestöjen 
toiminnalle raittiuden edistämiseksi. 

Raittiusliike perustuu kansalaisten vapaaeh
toiseen yhteistoimintaan ja sen tavoitteena on 
käytännössä ollut raittiuden edistäminen vähen
tämällä päihteiden käyttöä. Raittiuden edistä
miseen on pyritty erilaisella tiedotustoiminnalla 
sekä vaikuttamalla asenteisiin ja käyttäytymi
seen. 

Suomen Raittiusjärjestöjen Liitto - Fin
lands Nyktershetsorganisationers Förbund r.y. 
on tehnyt selvityksen omasta ja jäsenjärjestö
jensä toiminnasta voimassa olevan alkoholilain
säädännön ajalta. Liittoon kuuluu 17 suomen
kielistä ja kolme ruotsinkielistä raittiuskeskus
järjestöä. Liiton toiminta on ollut suurelta osin 
koko väestöön tai tiettyihin ryhmiin kohdistuvaa 
valistustoimintaa ja päätöksentekijöihin kohdis
tuvaa painostustoimintaa. Liiton jäsenjärjestöt 
ovat nykyisen alkoholilainsäädännön aikana toi
mineet lähes kaikilla päihdehaittojen ehkäisemi
seen ja korjaamiseen pyrkivillä aloilla. 

Suomen Raittiusjärjestöjen Liiton ja sen jä
senjärjestöjen lisäksi toimii maassamme neljä 
muuta raittiuskeskusjärjestöä. 

v~aikka, kuten edellä on mainittu, voimassa 
oleva lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä vapaana 
kansalaistoimintana suoritetun raittiustyön ylei
sestä ohjauksesta ja valvonnasta, sosiaali- ja ter
veysministeriö on kuitenkin tosiasiassa joutunut 
seuraamaan ja valvomaan raittiustyötä tekevien 
yhteisöjen toimintaa nykyisinkin valtionavus
tuksia koskevien yleismääräysten puitteissa. 

1.3. Muutoksen syyt 

Alkoholijuomien saatavuuden helpottuminen, 
juomatapojen kansainvälistyminen ja kulutustot
tumusten monipuolistuminen ovat ilmeisesti ai
heuttaneet kulutuksen jatkuvan kasvun. Alko
holinkulutus on viime vuosikymmenenä kasva
nut muuta yksityistä kulutusta nopeammin. Ku
lutuksen kasvu on merkinnyt alkoholin käytön 
laajenemista yhä nuorempien ikäluokkien ja 
naisten keskuuteen, humalakulutuksen yleisty
mistä, alkoholin suurkuluttajien suhteellisen 
osuuden kasvamista sekä yhä useamman sosiaa
lisen toiminnan muuttumista alkoholin käyttö
tilaisuuksiksi. 

Alkoholista aiheutuneet haitat ovat myös ny
kyisen vuoden 1969 alusta voimaan tulleen al
koholilainsäädännön aikana lisääntyneet. Sekä 
maastamme että ulkomailta saadut ·kokemukset 
osoittavat kiistatta, että alkoholin käytön yleis-
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tyminen vaikuttaa haitallisesti kansanterveyteen 
pitkällä aikavälillä, sillä alkoholin käyttö näkyy 
osatekijänä useissa sairauksissa. 

Alkoholipolitiikan tavoitteista on maassamme 
oltu jo kauan yksimielisiä. Alkoholi koetaan 
haitalliseksi nautintoaineeksi. Voimassa oleva 
lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne säännöksiä va
paana kansalaistoimintana suoritettavasta rait
tiustyöstä eikä sen järjestämisestä. Myöskään 
raittiustyöhön myönnettävät määrärahat eivät 
ole nousseet yleisen hintakehityksen mukaisesti. 

Uudistuksella pyritään vaikuttamaan edellä 
mainittuihin epäkohtiin säätämällä erillinen laki 
raittiustyön järjestämisestä ja tarkistamaila sa
massa yhteydessä raittiustyöhön varattavia mää
rärahoja. 

2. V a 1 m i s t e 1 u v a i h e e t j a 
-aineisto 

2 .1. Yhteiskunnallisen alkoholikysymyksen 
käsittely Maailman Terveysjärjestössä 
ja Pohjoismaissa 

Alkoholin kohonneen kulutustason vuoksi on 
yleismaailmallisena ilmiönä muun ohessa Maail
man Terveysjärjestön (WHO) piirissä ryhdytty 
kiinnittämään entistä laajempaa huomiota alko
holin aiheuttamiin haittoihin ja vaurioihin. Jär
jestön yleiskokous on 25 päivänä toukokuuta 
1979 hyväksynyt alkoholiongelmia koskevan 
päätöslauselman (WHO 32.40), jossa jäsenval
tioita kehotetaan muun muassa tarpeellisiin 
toimenpiteisiin alkoholijuomien kulutuksen vä
hentämiseksi sekä ryhtymään tehokkaisiin toi
miin alkoholijuomien valmistuksen ja kaupan 
säätelemiseksi. Lisäksi Maailman Terveysjärjes
tön on tarkoitus ottaa 35. kongressissaan vuo
den 1982 keväällä erityisesti esille alkoholin 
kulutus ja alkoholin aiheuttamat ongelmat. 

Pohjoismaiden neuvoston 29. istunnossa 
Kööpenhaminassa 2.-6. 3. 1981 hyväksyttiin 
ehdotukset päihdeongelmia koskevan pohjois
maisen yhteistyön tehostamisesta sekä lasten ja 
nuorten vapaa-ajan toiminnan kehittämisestä al
koholin ja huumeiden väärinkäytön ehkäisemi
seksi. 

Ruotsissa on jatkuvasti kiinnitetty huomiota 
yhteiskunnalliseen alkoholikysymykseen. Vuon
na 1979 lähes kaikki puoluejohtajat allekirjoit
tivat kansalaisille osoitetun vetoomuksen ryh
tyä alkoholin vastaiseen kansanliikkeeseen, 

koska alkoholi on heidän käsityksensä mukaan 
osoittautunut kaikkein vakavimmaksi tämän 
hetken sosiaaliseksi ongelmaksi Ruotsissa. Hal
litus antoi eduskunnalle alkoholikysymystä kos
kevan esityksen vuosien 1979/80 valtiopäivill~. 
Hyväksytty esitys merkitsi muun muassa 10 
miljoonan Ruotsin kruunun ohjaamista raittius
valistukseen ja raittiustyötä tekeville vapaille 
kansalaisjärjestöille. 

2.2. Asian valmistelu 

Eduskunta on alkoholiyhtiön hallintoneuvos" 
ton kertomuksia käsitellessään vuodesta 1969 
alkaen esittänyt mainintoja myös raittiustyöstä 
sekä käsitellessään mainittua kertomusta alko~ 
holiolojen kehityksestä vuonna 1976 ehdotta
nut, että parlamentaarinen raittiuskasvatusko
mitea asetettaisiin pikaisesti. 

Valtioneuvosto asetti 21 päivänä joulukuuta 
1978 komitean, jonka tehtävänä oli laatia eh
dotus siitä, miten raittiuskasvatusta ja -opetusta 
sisällöllisesti kehitetään pitäen tavoitteena kan
salaisten koko eliniän kattavan raittiuskasvatus
ohjelman aikaansaamista. 

Parlamentaarinen alkoholikomitea oli jo to
dennut vuonna 1978 antamassaan mietinnössä 
(Komiteanmietintö 1978: 33), että asennekysy~ 
myksille on annettava keskeinen sija maamme 
alkoholipolitiikkaa kehitettäessä. Alkoholipoli~ 
tiikan täydentäjinä tiedotus-, kasvatus- ja jär
jestötoiminta ovat erityisesti pitkävaikutteisuu
tensa takia merkityksellisiä. Mainittu komitea 
piti tärkeänä alkoholihaittojen ehkäisyyn ja al
koholin kulutuksen vähentämiseen pyrkivän 
edellä tarkoitetun toiminnan tehostamista. 

Raittiuskasvatuskomitea on 29 päivänä huhti~ 
kuuta 1980 jättämässään mietinnössä (Komi
teanmietintö 1980: 22) katsonut muun muassa, 
että raittiuskasvatustavoitteiden toteuttaminen 
edellyttää laaja-alaista yhteistoimintaa eri viran
omaisten, laitosten ja kansalaisjärjestöjen kes
ken. Sen varmistaminen olisi mahdollista lain
säädännöllisin keinoin. Mietinnöstä pyydettiin 
lausunnot usealta asiaa koskevalta taholta. 

Keskustelua erillisestä raittiustyötä koske
vasta laista on käyty siitä lukien, kun eräät 
raittiustyöhön verrattavat alat, nuoriso-, lii
kunta- ja kulttuuritoimi, ovat ,saaneet omat 
lainsäädännölliset puitteensa. Suomen Raittius
järjestöjen Liiton ehdotuksesta on sosiaali- j~ 
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terveysministeriössä valmisteltu ehdotus laiksi 4.2. Kunnille myönettävät valtionosuudet 
raittiustyön järjestämisestä. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t ja 
hallinnolliset vaikutukset 

Hallitus yhtyy parlamentaariseen alkoholiko
miteaan siinä, että alkoholipolitiikan sosiaaliset 
tavoitteet ovat osin riittämättömästi toteutuneet 
maassamme 1960 ja 1970 luvuilla. Epätyydyt
tävät tulokset alkoholin kulutuksen ja alkoholi
haittojen kasvun hillitsemisessä ovat ilmeisesti 
osaksi myös johtuneet epätarkoituksenmukai· 
sista organisatorisista järjestelyistä. Korjaustoi
met nopeastikin tiedostetun kielteisen kehityk
sen pysähdyttämiseksi ovat yleensä usein vii
västyneet ja olleet riittämättömiä. 

Raittiustyön tehokkuuden lisäämiseksi ehdo
tetaan, että valtion raittius- ja alkoholiasiain 
neuvottelukunnan toiminta sidottaisiin lakiin 
raittiustyön järjestämisestä. Mainittu neuvotte
lukunta toimii tällä hetkellä valtioneuvoston 
päätöksen (171/75) nojalla. 

Nyt annettavalla esityksellä pyritään muun 
muassa vahvistamaan sosiaali- ja terveysminis
teriön asemaa raittiustyön yhteensovittamisessa 
ja kehittämisessä. Tämän toiminnan toteuttami
sessa tarvitaan lisää henkilöstöä. 

Esityksellä on myös pyritty poistamaan eri 
lainsäädäntöjen kanssa päällekkäisiä toimintoja. 

4. E s i t y k se n ta 1 o u d e lli se t 
vaikutukset 

4.1. Yleistä 

Kunnille raittiustyöhön myönnettävien val
tionosuuksien sekä valtakunnallisten raittius
järjestöjen valtionavustusten osalta ehdotettu 
laki raittiustyön järjestämisestä tulisi muun 
muassa korvaamaan alkoholilain 98 § :n 1 ja 
2 kohtien säännökset kysymyksessä oleviin tar
koituksiin valtion tulo- ja menoarviossa osoi
tettavista määrärahoista. Esityksen toteuttami
sesta aiheutuisi valtiolle lisäkustannuksia kun
nille raittiustyöntekijöiden palkkaukseen ehdo
tetun erillisen määrärahan myöntämisestä sekä 
ehdotuksesta uudeksi sosiaali- ja terveysministe
riön käytettäväksi tarkoitetusta määrärahasta. 
Valtiontaloudellisista syistä raittiustyöntekijöi
'tä on tarkoitus ottaa valtionosuusjärjestelmän 
piiriin vuotuisen valtion tulo- ja menoarvion 
puitteissa. 

4.2.1. Raittiustyön valtionosuus 

Valtion tulo- :ja menoarviossa vuodelle 1982 
on varattu kunnille y'Jcisiin tarpdsiin ·sekä rait
'tiUJstyöhön ja eräisiin muihin erityistarkoituk
siin 28,5 miljoonaa mankkaa eli 6 markkaa 
asukasta !kohti. Esityksen mukaan valtion ·tulo
ja menoarvioon tulisi vuosittain vanarta määrä
raha, josta suoritettaisiin vähintään 6 mark
kaa asukasta kohti kunnassa 'SruoritetJtavaan rait
tiustyöhön. Tarkokuksena on nostaa :määrära
han vähimmäismäärä ·laissa vuoden 1982 tulo
ja menoarvion tasolle. Määräraha olisi edelleen 
vähi:mmä1smäärän ylittävältä osalta harkinnan
vara~nen. 

4.2.2. Valtionosuus palkkakustannuksiin 

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella 
kunnat ovat käyttäneet alkoholilain 98 § :n 1 
kohdan mukaisia avustuksia raittiustyönteki
jöiden palkkausmenojen kattamiseen. Nyt an
nettavan esityksen mukaan kuntien raittius
työntekijöiden palkkauksiin myönnetään kun
nan kantakykyluokan mukaan porrastettu val
tionosuus erillisenä määrärahana. 

Valtionosuutta raittiustyöntekijöiden palk
kausmenoihin voidaan suorittaa yhden päävir
kaisen viranhaltijan palkkaukseen vain mikäli 
kunnan asukasluku on yli 8 000 ja kahden tai 
useamman päävirkaisen viranhaltijan palkkauk
seen kutakin täyttä 30 000 kunnassa henkikir
joitettua asukasta kohti. Valtionosuutta rait~ 
tiustyöntekijöiden palkkausmenoihin suoritet
taisiin kuitenkin enintään viiden viranhaltijan 
palkkaukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on 
antanut 23 päivänä huhtikuuta 1980 suosituk
sen kuntien raittiustyön tehostamisesta ja rait
tiustyöntekijöiden määrän mitoittamisesta. Tä
män suosituksen mukaan vuoden 1983 lop
puun mennessä yli 8 000 asukkaan kunnissa, 
joita on 153, tulisi olla yhteensä 181 virkaa. 

Valtiontaloudellisista svistä ehdotetaan en
nen lain voimaantuloa palkatun henkilöstön ja 
lain voimaantulon jälkeen palkattavan uuden 
henkilöstön ottamista porrastetusti valtion
osuuden piiriin valtion tulo- ja menoarvioissa 
vuosittain asetettujen enimmäismäärien puit
teissa. Tarkoituksena on, että lain ensimmäisenä 
voimassaolovuonna eli vuonna 1984 valtion
osuutta suoritettaisiin enintään niin monen rait
tiustyöntekijän palkkaukseen, että kussakin kun-
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nassa enintään yksi päätoiminen viranhaltija, 
joka oli palkattu ennen 31. 12. 1981, tulisi 
valtionosuuden piiriin. Valtiolle on arv101tu 
aiheutuvan noin 2,5 miljoonan markan vuotui
set lisäkustannukset, jos mainittu henkilöstö
määrä olisi 104. 

Lain toisena voimassaolovuonna eli vuonna 
1985 on tarkoitus ottaa valtionosuuden piiriin 
lisäksi enintään yksi päätoiminen viranhaltija 
niissä kunnissa, joissa ao. virka on perustettu 
ja henkilö palkattu vuosien 1982 ja 1983 aika
na. Jos tällaisen henkilöstön määräksi arvioi
daan 20 henkilöä, valtiolle aiheutuvat lisäkus
tannukset olisivat noin 430 000 markkaa vuo~ 
dessa. 

Lain kolmantena voimassaolovuonna eli 
vuonna 1986 valtionosuuden piiriin olisi tar
koitus ottaa muu osa ennen lain voimaantuloa 
palkatuista raittiustyöntekijöistä (28 päätoi
mista virkaa ja lisäksi ne virat, joiden kustan
nuksista vain osa katsotaan raittiustyöstä 
aiheutuvaksi) . Valtiontalouden menojen arvioi
daan kasvavan tämän johdosta noin 3,6 mil
joonaa markkaa vuodessa. Vuodesta 1986 lu
kien valtionosuuden piiriin voitaisiin ottaa 
myös lain voimaantulon jälkeen perustettuja 
uusia virkoja. Sosiaali- ja terveysministeriön 
suositukseen perustuvan lisähenkilöstön määrä 
olisi noin 50. Tämän henkilöstön saattaminen 
valtionosuuden piiriin merkitsisi valtiolle noin 
1,1 miljoonan markan vuotuisia lisäkustannuk
sia. 

Valtiontaloudelle aiheutuisi vuotuisia lisä
kustannuksia raittiustyöntekijöiden palkkakus
tannuksiin osallistumisesta näin arvioiden yh
teensä yli 7 miljoonaan markkaa. Valtionosuus 
palkkausmenoihin on arvioitu keskimäärin 
57 pros·entiksi palkkausmenojen kokonaismää
rästä. 

4.3. Määräraha valtakunnalliseen 
raittiustyöhön 

Uusi kustannuserä olisi määräraha, joka on 
ehdotettu varattavaksi valtion tulo- ja meno
arviossa sosiaali- ja terveysministeriölle käytet
täväksi päihteiden käytöstä aiheutuvien haitto-

jen ehkäisemistä tarkoittavaan toimintaan. Mää
rärahan suuruus olisi 40 penniä kutakin edelli
senä vuonna maassa henkikirjoitettua asukasta 
kohti. Valtiolle aiheutuvat kustannukset olisi
vat näin ollen 1,9 miljoonaa markkaa. 

Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1982 
on varattu 8,4 miljoonaa markkaa valtakun
nallisten raittiusjärjestöjen valtionavustusta var
ten eli 1,75 markkaa asukasta kohti. Esityk
sen mukaan valtion tulo- ja menoarvioon tulisi 
vuosittain varata määräraha, joka vastaisi 1,75 
markkaa asukasta kohti käytettäväksi raittius
työhön. Tarkoituksena on nostaa määrärahan 
vähimmäismäärä laissa vuoden 1982 tulo- ja 
menoarvion tasolle. Määräraha olisi edelleen 
vähimmäismäärän ylittävältä osalta harkinnan
varainen. 

4.4. Valtiolle aiheutuvat lisäkustannukset 
yhteensä 

Lakiehdotuksen toteuttamisesta 
valtiolle lisäkustannuksia yhteensä 
miljoonaa markkaa. 

4.5. Vaikutukset kunnallistalouteen 

aiheutuisi 
noin 9 

Kuten kohdassa 4.2.2. on todettu, valtion
osuus kattaisi yli 7 miljoonaa markkaa aiem
paa suuremman osan kuntien raittiustyön kus
tannuksista, mikä merkitsisi vastaavaa kunnai
Hstalouden rahoitusaseman parantumista voi
massa olevaan lainsäädäntöön nähden. Nykyi
sin kunnille myönnetään 4.2.1. kohdassa tar
koitettu avutus, mikä on vuonna 1982 6 mark
kaa asukasta kohti, käytettäväksi kunnan ylei
siin tarpeisiin ja raittiustyöhön. Esitys ei mer
kitsisi kuntien saaman avustuksen määräl
listä muuttumista, sen sijaan se merkitsisi 
avustuksen käyttötarkoituksen rajaamista vas
taisuudessa vain raittiustyöhön. Tämä ei mer
kitse olennaista muutosta nykytilaan, sillä voi
massa olevan lainsäädännön aikanakin kunnat 
ovat käyttäneet alkoholilain 98 §:n 1 momen
tin 1 kohdan mukaisen avustuksen pääosin 
raittiustyöhön. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki raittiustyön järjestämisestä 

1.1.1. Yleiset säännökset 

1 §. Raittiusliikkeen 25 pa1vana marras
kuuta 1972 hyväksytyn päihdepoliittisen ohjel
man mukaan raittiusliikkeen päihdepoliittisen 
toiminnan päämääränä on haittojen saattami
nen mahdollisimman vähäisiksi. Tähän pää
määrään on pyrittävä erityisesti rajoittamalla 
alkoholijuomien ja lääkkeiden kulutusta ja es
tämällä mahdollisimman tehokkaasti muiden 
päihteiden käyttöä. 

Voimassa olevan alkoholilain 76 §:n mukaan 
kunnassa tulee olla raittiuslautakunta raittiu
den edistämistä ja alkoholiolojen sekä alkoholi
lain valvonnan seuraamista varten. Lainsäädän
nössä ei ole kuitenkaan määritelmää raittius
työstä. Tavoitteena raittiustyössä on raittius
lautakuntien osalta alkoholilain 76 §:n mu
kaan ja käytännössä raittiusjärjestöjen osalta 
ollut raittiuden edistäminen. 

Nyt kysymyksessä olevan lain 1 §:ään eh
dotetaan otettavaksi määritelmä raittiustyöstä, 
jolloin sillä tarkoitettaisiin toimintaa raittiuden 
edistämiseksi. Säännöksen sanamuoto ei tällöin 
rajaisi raittiustyötä ainoastaan vapaaksi kansa
laistoiminnaksi, vaan sitä suorittaisivat edelleen 
myös raittiuslautakunnat. 

2 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös siitä, että raittiustyön yleisten edellytysten 
luominen on ensisijassa valtion ja kuntien teh
tävänä. Säännöksen lähtökohtana on se, että 
julkisen sektorin tulisi luoda riittävät talou
delliset edellytykset tehokkaalle raittiustyölle. 

Lisäksi pykälään ehdotetaan otettavaksi 
säännös siitä, että raittiustyön tekemisestä vas
taavat raittiuslautakunnat ja raittiusjärjestöt. 
Raittiuslautakuntien tehtävänä on nykyisin 
muun muassa huolehtia raittiustoiminnan suun
nittelusta ja kehittämisestä kunnassa, tukea 
raittiustyötä harjoittavien yhdistysten toimin
taa sekä tehdä itse suoranaista raittiustyötä. 
Tämä asetelma, että raittiuslautakunnat tekevät 
myös raittiustyötä, tulisi säilyttää edelleenkin. 
Raittiusjärjestöjen pääasiallisena tehtävänä oli
si raittiustyön tekeminen. Nyt ehdotettavan 
säännöksen tarkoituksena on kirjata ne tahot, 
jotka tämän lain perusteella vastaavat raittius
työn tekemisestä ja ovat oikeutettuja valtion 
taloudelliseen tukeen. 

3 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi saan
nös siitä, että raittiustyön edellytysten luomi
seksi ja raittiustyön palvelujen tarjoamiseksi 
kaikille kansalaisille myönnetään valtionavus
tusta raittiustyön tukemiseen sen mukaan kuin 
nyt kysymyksessä olevassa laissa säädettäi
siin. 

4 §. Voimassa olevan raittiustoimen järjes
tämisestä annetun asetuksen ( 827/7 6) mu
kaan raittiuslautakuntien toiminnan yleinen 
ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveys
ministeriölle. Sen sijaan lainsäädännössä ei ole 
säännöksiä vapaana kansalaistoimintana suori
tetun raittiustyön ohjauksesta. Nyt ehdotetta
van 4 § :n 1 momentin mukaan sosiaali- ja ter
veysministeriölle kuuluisi raittiustyön yleinen 
ohjaus ja valvonta. Lisäksi 1 momenttiin ehdo
tetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan tä
män lain mukaisissa asioissa toimisi sosiaali
ja terveysministeriön asiantuntijaelimenä vai~ 
tion raittius- ja alkoholiasiain neuvottelukun~ 
ta. 

Edellä mainitun asetuksen mukaan raittius
lautakuntien toiminnan ohjaus ja valvonta kuu
luu läänin alueella lääninhallitukselle. Nyt ky
symyksessä olevan 4 § :n 2 momenttiin ehdo~ 
tetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan lää~ 
uinhallituksen tehtäväksi tulisi läänin alueella 
huolehtia raittiustyön ohjauksesta ja valvon
nasta toimialallaan. 

1.1.2. Kunnan raittiustoimen hallinto 

5 §. Alkoholilain 76 §:ään sisältyvät muun 
muassa säännökset raittiuslautakunnan tehtä
vistä sekä siitä, että sosiaali- ja terveysministe
riö voi vapauttaa kunnan velvollisuudesta aset
taa raittiuslautakunta silloin, kun kunnan asu
kasmäärä on vähäinen. Mainitussa pykälässä 
on myös saannös, jonka mukaan raittiuslauta
kunnan tehtävistä sekä toiminnan ohjaamises
ta ja valvonnasta säädetään asetuksella. Kun 
ehdotettavaan lakiin on tarkoitus koota sään
nökset raittiustyöstä, ehdotetaan edellä maini
tut säännökset siirrettäviksi alkoholilaista nyt 
esillä olevaan pykälään. 

Vuoden 1977 alusta voimaan tulleen kun
nallislain (953/76) 104 §:n mukaan voidaan 
sopimuksella kunnan hoidettavaksi antaa jokin 
tehtävä myös yhden tai useamman muun kun
nan puolesta. Saman pykälän mukaan mainittu 
järjestely on mahdollinen muun muassa sellai-
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sen lautakunnan osalta, joka kunnassa lain no
jalla tulee olla, jos siihen ei ole estettä lauta
kuntaa koskevien erityisten säännösten mu
kaan. Voimassa oleva lainsäädäntö ei estä sitä, 
että raittiuslautakunta, joka on lakisääteinen, 
on yhteinen kahdelle tai useammalle kunnalle. 
Nyt kysymyksessä olevaan 5 § :ään ehdotetaan 
otettavaksi kuitenkin säännös siitä, että läänin
hallituksen luvalla raittiuslautakunta voisi olla 
yhteinen kahdelle tai useammalle kunnalle. 
Kunnallislain 104 §:n 2 momentin mukaan 
luvan tällaiseen järjestelyyn antaa lääninhalli
tus, mikäli sen tehtävänä on valvoa lautakun
nan hallintoa. 

6 §. Alkoholilain 7 6 §: ssä ovat myös 
säännökset raittiuslautakunnan kokoonpanosta. 
Nämä säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 6 
§: n 1 momenttiin. Samalla säännöstä ehdote
taan kuitenkin muutettavaksi siten, että rait
tiuslautakuntaan voimassa olevan lain mukaan 
kuuluvan neljän jäsenen sijasta siihen ehdo
tuksen mukaan valittaisiin viisi jäsentä sekä 
kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Alkoho
lilain 76 §:n mukaan raittiuslautakunnan jäse
nillä tulee olla tarpeellinen määrä varajäseniä. 
Uuden kunnallislain periaatteiden mukaisesti 
ehdotetaan 6 §: ään otettavaksi säännökset, joi
den mukaan kunnanvaltuusto valitsisi lauta
kuntaan jäsenet ja kullekin jäsenelle henkilö
kohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta 
yastaavaksi ajaksi. 

7 §. Kun kysymyksessä olevaan lakiin on 
tarkoitus ottaa raittiustyötä koskevat säännök
set, ehdotetaan pykälään myös siirrettäväksi 
alkoholilain 7 6 a §: stä säännökset raittiuslau
takuntien viranhaltijoista. 

1.1.3. Kunnille myönnettävä! valtionosuudet 

8 §. Kun kysymyksessä olevan lain eräänä 
tarkoituksena on säätää raittiustyön valtion
avustusjärjestelmästä, ehdotetaan 8 §:ään otet
tavaksi säännökset kunnille raittiustyöhön 
myönnettävistä valtionosuuksista. Nämä sään
nökset vastaisivat alkoholilain 98 §:n 1 mo
mentin 1 kohdan säännöksiä kysymyksessä ole
vaan tarkoitukseen sekä kuntien yleisiin tarpei
siin valtion tulo- ja menoarviossa osoitettavis
ta määrärahoista. Säännöksen mukaan määrä
rahan suuruus on vähintään 3 markkaa asu
kasta kohti. Vuoden 1982 tulo- ja menoarviossa 
on varattu kunnille yleisiin tarpeisiin sekä 
raittiustyöhön ja eräisiin muihin erityistarkoi
tuksiin 6 markkaa asukasta kohti. 

Nyt esillä olevaan pykälään ehdotetaan otet
tavaksi säännös, jonka mukaan valtion tulo
ja menoarvioon tulisi kunnille suoritettavia 
valtionosuuksia varten varata kaksi määrärahaa, 
joista toinen käytettäisiin kunnittain asukas
luvun mukaisesti kunnassa suoritettavaan 
raittiustyöhön ja toinen raittiustyöntekijöiden 
palkkausmenoihin. 

Raittiustyöhön varattavan määrärahan suu
ruus olisi vähintään 6 markkaa kutakin kun
nassa edellisenä vuonna henkikirjoitettua asu
kasta kohti. Näin ollen määrärahan vähimmäis
taso nostettaisiin säännöksellä valtion vuoden 
1982 tulo- ja menoarvion tasolle. Määräraha 
olisi edelleen vähimmäismäärän ylittävältä 
osalta harkinnanvarainen. Ehdotus merkitsisi 
kunnille myönnettävien valtionosuuksien käyttö
tarkoituspiirin supistamista siten, että kaikki 
kunnille jaettavat varat ohjattaisiin vastaisuu
dessa raittiustyöhön, kuten käytännössä tällä
kin hetkellä pääasiassa tapahtuu. 

Raittiuslautakunnan viranhaltijoiden palk
kauskustannuksiin ehdotetaan säännöksessä 
varattavaksi erillinen määräraha. Valtionosuutta 
määrärahasta suoritettaisiin yhden päävirkaisen 
viranhaltijan palkkaukseen kunnassa, jonka asu
kasmäärä on vähintään 8 000 ja kahden tai 
useamman viranhaltijan palkkaukseen kutakin 
täyttä 30 000 kunnassa edellisenä vuonna hen
kikirjoitettua asukasta kohti. Alle 8 000 asuk
kaan kunnassa valtionosuutta voitaisiin suorit
taa ainoastaan kunnan muuhun virkaan yhdis
tetyn tai useamman kunnan yhteisen raittius
työntekijän viran ylläpitämisestä aiheutuviin 
parkkausmenoihin. Lisäksi ehdotetaan rajoitet
tavaksi, ettei sanottua määrärahaa voitaisi käyt
tää useamman kuin viiden viranhaltijan palkka
ukseen kunnassa. 

Valtiontaloudellisista syistä ehdotetaan, että 
valtionosuutta suoritettaisiin uuden henkilös
tön paikkaamisesta aiheutuviin menoihin val
tion tulo- ja menoarviossa päätetyissä rajoissa. 

9 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös, jonka mukaan asetuksella säädettäisiin nii
den viranhaltijoiden pätevyydestä, joiden palk
kaukseen voitaisiin myöntää edellä 8 § :n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua valtion
osuutta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
sosiaali- ja terveysministeriö antaisi tarkemmat 
määräykset niistä muista ehdoista, joilla heidän 
palkkauskustannuksensa hyväksyttäisiin valtion
osuuteen oikeuttaviksi. 

10 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nökset siitä, että edellä 8 § :n 1 momentin 2 
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kohdassa tarkoitettujen viranhaltijoiden palk
kauskustannuksiin suoritetaan valtionsuurta 
kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain 
( 665 j 6 7) mukaisesti. Määrärahasta myönnet
täisiin valtionosuutta 39-75 prosenttia. Kanto
kykyluokitukseen perustuvalla valtionosuudella 
tuettaisiin erityisesti pienten kuntien toimintaa 
ja niiden mahdollisuuksia viranhaltijoiden 
palkkaamiseksi. 

11 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi alko
holilain 98 a §:n 1, 3 ja 4 momentteja vastaa
vat kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksia 
ja -avustuksia koskevat säännökset. Mikäli nyt 
kysymyksessä olevassa laissa ei toisin säädetä, 
noudatetaan edellä 8 §: ssä tarkoitetuista mää
rärahoista kunnille suoritettaviin korvauksiin, 
mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuk
sista ja -avustuksista annetun lain 7 ja 8 § :ssä 
sekä 4, 5, 7 ja 9 luvussa valtionosuudesta käyt
tökustannuksiin on sanottu. Lisäksi ehdotetaan 
otettavaksi säännös siitä, että tämän lain mu
kaisia toimintoja koskevissa valtionosuusasiois
sa toimisi asianomaisena viranomaisena läänin
hallitus sen mukaisesti, mitä sosiaali- ja ter
veysministeriö yleisohjeilla määräisi. 

1.1.4. Määräraha valtakunnalliseen raittius
työhön 

12 §. Sosiaali- ja terveysministeriön suori
tettavaksi ehdotettuun raittiuskasvatustyön ke
hittämiseen tarvitaan taloudellisia resursseja. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös, jon
ka mukaan valtion tulo- ja menoarvioon tulisi 
vuosittain ottaa määräraha, joka vastaisi vä
hintään neljääkymmentä penniä kutakin edelli
senä vuonna maassa henkikirjoitettua asukasta 
kohti. Tämä määräraha varattaisiin sosiaali- ja 
terveysministeriölle päihteiden käytöstä aiheu
tuvien haittojen ehkäisemistä tarkoittavaan 
toimintaan käytettäväksi ministeriön vuosittain 
vahvistaman käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Alkoholilain 98 §:n 1 momentin 2 kohdan 
mukaan valtion tulo- ja menoarvioon on vuo
sittain otettava määräraha, joka vastaa vähin
tään 3 5 penniä kutakin edellisenä vuonna 
maassa henkikirjoitettua asukasta kohti käy
tettäväksi avustuksina raittiustyöhön sekä al
koholijuomista aiheutuvien haittojen ehkäise
mistä tarkoittavaan toimintaan. Saman pykälän 
1 momentin 3 kohdan mukaan valtion tulo
ja menoarvioon on varattava määräraha, joka 
vastaa vähintään 30 penniä kutakin edellisenä 
vuonna maassa henkikirjoitettua asukasta koh-

ti käytettäväksi avustuksina päihdyttävien ai
neiden väärinkäyttäjien vapaaehtoiseen huolto
työhön. Määrärahat ovat alkoholilaissa säädet
tyjen vähimmäismäärien ylittävältä osaltaan 
har kinnanvaraisia. 

Raittiustyöhön myönnettävä taloudellinen 
tuki on kuitenkin realiarvoltaan vuosi vuodel
ta heikentynyt. Valtakunnallisille raittiusjärjes
töille myönnetyn määrärahan suuruus on vuo
sina 1975-1978 vastannut 1 markkaa, vuo
sina 1979-1980 1,25 markkaa, vuonna 1981 
1,50 markkaa ja vuonna 1982 1,75 markkaa 
asukasta kohti. Määrärahan kehitys on vuo
desta 1975 lähtien ollut seuraava: 

Vuonna 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

mk 
4 734 700 
4 747 500 
4 730 800 
4 743 500 
5 929 000 
5 947 000 
7 125 000 
8 379 000 

Nyt puheena olevaan pykälään ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka mukaan valtion tulo
ja menoarvioon olisi vuosittain otettava valta
kunnallisten raittiusjärjestöjen valtionavustusta 
varten määräraha, joka vastaisi vähintään 1,75 
markkaa kutakin edellisenä vuonna maassa 
henkikirjoitettua asukasta kohti. Näin ollen 
määrärahan vähimmäismäärä säännöksessä nos
tettaisiin valtion vuoden 1982 tulo- ja meno
arvion tasolle. Määräraha olisi edelleen vähim
mäismäärän ylittävältä osalta harkinnanvarai
nen. 

13 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös siitä, että valtion raittius- ja alkoholiasiain 
neuvottelukunnan annettua asiasta lausunton
sa, valtioneuvosto hyväksyisi ne valtakunnalliset 
raittiusjärjestöt, jotka voisivat tämän lain no
jalla saada valtionavustusta. On pidettävä 
asianmukaisena, että laajemman twkoonpanon 
ja eri yhteiskunnallisia näkemyksiä omaava toi
mielin päättäisi niistä järjestöistä, jotka olisi
vat oikeutettuja valtionavustukseen. 

14 §. Varsinainen avustusten jakaminen ja 
käytön valvonta ehdotetaan edelleen pidettä
väksi sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä. 

Raittiusjärjestöille valtionavustuksia myön
nettäessä otetaan voimassa olevien saan
nösten ja määräysten mukaan avustuksen tar
koituksenmukaisuutta harkittaessa huomioon 
järjestöjen taloudellisen aseman selvittämiseksi 
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talousarviot sekä lisäksi järjestöjen toiminnan 
laatu ja laajuus. Vastaavanlaatuiset myöntä· 
misperiaatteet ehdotetaan sisällytettäväksi nyt 
ehdotettavan lain 14 §:ään. 

1.1.5. Erinäiset säännökset 

15 §. Tämän lain täytäntöönpanosta ja so
veltamisesta ehdotetaan tarkemmat määräykset 
annettavaksi asetuksella. 

16 §. Kysymyksessä olevaan pykälään eh
dotetaan otettavaksi säännökset raittiustyön 
järjestämisestä annettavaksi ehdotetun lain voi
maan saattamisesta. 

1.2. Laki alkoholilain 69 §:n muuttamisesta 

69 §. Voimassa olevan alkoholilain 69 §:n 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriö valvoo, 
että alkoholiyhtiö, kunnalliset alkoholitarkasta
jat ja raittiuslautakunnat suorittavat toimialal
laan alkoholilain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten mukaan niille kuulu
vat valvonta- ja muut tehtävät. Kun raittius
työn järjestämisestä on ehdotettu säädettäväk-

1. 

si erillinen laki, johon on tarkoitus ottaa kun
nallista raittiustointa koskevat säännökset, eh
dotetaan, että kysymyksessä olevasta pykälästä 
poistettaisiin maininta alkoholilain 76 §:n tar
koittamista raittiuslautakunnista. 

2. Voimaan t u 1 o 

Ehdotetut kaksi lakia on tarkoitettu tule
maan voimaan vuoden 1984 alusta. Kuitenkin 
ehdotetaan, että ennen raittiustyön järjestämi
sestä annettavaksi ehdotetun lain voimaantuloa 
voitaisiin ryhtyä jo valmisteleviin toimenpitei
siin. 

Alkoholilain 76 a §:n (684/75) 2 momentin 
nojalla myönnetty lääninhallituksen lupa yhdis~ 
tää raittiustyöntekijän virka muuhun kunnan 
virkaan tai 3 momentin nojalla annettu suostu
mus kuntien yhteisiin raittiustyöntekijöiden vir
koihin jäisivät edelleen voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
raittiustyön järjestämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Yleiset säännökset 

1 § 
Raittiustyöllä tarkoitetaan tässä laissa toi

mintaa raittiuden edistämiseksi. 

2 § 
Yleisten edellytysten luominen raittiustyölle 

on ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävänä. 
Raittiustyön tekemisestä vastaavat raittiuslauta
kunnat ja raittiusjärjestöt. 

3 § 
Raittiustyön edellytysten luomiseksi ja pal

velujen tarjoamiseksi kaikille kansalaisille 
myönnetään valtion varoista valtionavustusta 
raittiustyön tukemiseen sen mukaisesti kuin 
tässä laissa säädetään. 

2 168101487L 

4 § 
Raittiustyön yleinen ohjaus ja valvonta kuu

luu sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja 
terveysministeriön asiantuntijaelimenä tämän 
lain mukaisissa asioissa toimii valtion raittius
ja alkoholiasiain neuvottelukunta. 

Lääninhallituksen tehtävänä on kussakin lää
nissä huolehtia raittiustyön ohjauksesta ja val
vonnasta toimialallaan. 

Kunnan raittiustoimen hallinto 

5 § 
Raittiuden edistämistä ja alkoholiolojen sekä 

alkoholilain valvonnan seuraamista varten on 
kunnassa raittiuslautakunta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi, milloin 
kunnan asukasmäärä on vähäinen, kunnanval-
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tuuston esityksestä vapauttaa kunnan velvolli
suudesta asettaa raittiuslautakunta. Lautakun
nan tehtävät hoitaa silloin kunnanhallitus tai 
valtuuston määräämä lautakunta, jonka sosiaali
ja terveysministeriö tähän tehtävään hyväksyy. 

Lääninhallituksen suostumuksella raittiuslau
takunta voi olla yhteinen kahdelle tai useam
malle kunnalle. 

Raittiuslautakuntien tehtävistä sekä toimin
nan ohjaamisesta ja valvomisesta säädetään ase
tuksella. 

6 § 
Raittiuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja 

ja vähintään neljä muuta raittiuskysymykseen 
perehtynyttä, raittiiksi tunnettua jäsentä sekä 
kullekin jäsenelle valittu henkilökohtainen vara
jäsen. 

Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet valtuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi. 

7 § 
Raittiuslautakunnalle kuuluvia tehtäviä var

ten tulee kunnassa olla yksi tai useampia viran
haltijoita. 

Milloin päävirkaista raittiustyöntekijää ei 
kunnan asukasmäärän vähäisyyden vuoksi ole 
pidettävä tarpeellisena, lääninhallitus voi antaa 
luvan yhdistää viran muuhun kunnan virkaan. 

Lääninhallituksen suostumuksella virka voi 
olla myös yhteinen kahdelle tai useammalle 
kunnalle. 

Tarkemmat säännökset tässä pykälässä tar
koitetulta viranhaltijalta vaadittavasta pätevyy
destä ja tehtävistä annetaan asetuksella. 

Kunnille myönnettävä! valtionosuudet 

8 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 

otettava: 
1) määräraha, josta jokaiselle kunnalle 

suoritetaan valtionosuutta vähintään kuusi 
markkaa kutakin kunnassa edellisenä vuonna 
henkikirjoitettua asukasta kohti käytettäväksi 
kunnassa suoritettavaan raittiustyöhön; sekä 

2) määräraha, josta suoritetaan kunnille 
valtionosuutta edellä 7 §:ssä tarkoitettujen 
viranhaltijoiden palkkauksesta aiheutuviin kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain (35/73) 5 §:n 4 
kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
valtionosuutta suoritetaan uuden henkilöstön 

paikkaamisesta aiheutuviin menoihin valtion 
tulo- ja menoarviossa päätetyissä rajoissa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön 
1 momentin 2 kohdan mukaisiin kustannuksiin 
voidaan valtionosuutta suorittaa yhden päävir
kaisen viranhaltijan palkkaukseen kunnissa, 
joissa on vähintään 8 000 ja kahden tai useam
man päävirkaisen viranhaltijan palkkaukseen 
kutakin täyttä 30 000 kunnassa edellisenä 
vuonna henkikirjoitettua asukasta kohti. Kun
nissa, joissa on alle 8 000 asukasta, valtion
osuutta suoritetaan ainoastaan 7 §:n 2 ja 3 
momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden palk~ 
kaukseen. Valtionosuutta ei kuitenkaan suori
teta yhteensä useamman kuin viiden viranhalti
jan palkkaukseen. 

9 § 
Niillä viranhaltijoilla, joiden palkkaukseen 

voidaan saada 8 § :n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua valtionosuutta, tulee olla tehtävän 
edellyttämä asetuksella säädettävä pätevyys. 

Ehdoista, joilla 8 §: ssä tarkoitetut kustan
nukset hyväksytään valtionosuuteen oikeutta
viksi, antaa tarkemmat määräykset sosiaali- ja 
terveysministeriö. 

10 § 
Valtionosuutta suoritetaan 8 §:n 1 momen

tin 2 kohdassa tarkoitettuihin 9 § :n mukaisesti 
hyväksyttäviin kustannuksiin kuntien kanto
kykyluokituksesta annetussa laissa (665/67) 
tarkoitetun kantokykyluokituksen mukaan seu
raavasti: 

ikantokyky- valtionosuus 
luokka prosentteina 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 § 

75 
71 
67 
63 
59 
55 
51 
47 
43 
39 

Siltä osin, kuin tässä laissa ei ole to1sm 
säädetty, noudatetaan 8 §:ssä tarkoitetuista 
määrärahoista kunnille suoritettaviin korvauk
siin soveltuvin osin, mitä kuntien ja kuntain" 
liittojen valtionosuuksista ja -avustuksista an
netun lain 7 ja 8 §:ssä sekä 4, 5, 7 ja 9 lu-
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vussa valtionosuudesta käyttökustannuksiin on 
säädetty. 

Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista 
ja -avustuksista annetussa laissa tarkoitettuna 
valtion asianomaisena viranomaisena toimii täs
sä laissa säädetyistä toiminnoista aiheutuviin 
kustannuksiin suoritettavia valtionosuuksia kos
kevissa asioissa lääninhallitus, kuitenkin niin, 
että lain 15 § :n 2 ja 3 momentissa tarkoitet~ 
tuna valtion asianomaisena viranomaisena toi
mii valtiovarainministeriö. 

Lääninhallituksen tulee sen päätettäväksi 2 
mömentin mukaan kuuluvia asioita ratkaistes~ 
saan noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön 
antamia yleisiä ohjeita. 

Määräraha valtakunnalliseen raittiustyöhön 

12 § 
Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain 

otettava: 
1) määräraha, joka vastaa vähintään neljää

kymmentä penniä kutakin edellisenä vuonna 
maassa henkikirjoitettua asukasta kohti, käy
tettäväksi päihteiden käytöstä aiheutuvien 
haittojen ehkäisemistä tarkoittavaan toimintaan 
sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vah
vistaman käyttösuunnitelman mukaisesti; sekä 

2) määräraha, joka vastaa vähintään yhtä 
markkaa seitsemääkymmentäviittä penniä kuta
kin edellisenä vuonna maassa henkikirjoitettua 
asukasta kohti, käytettäväksi raittiustyöhön. 

.\. 

13 § 
Valtioneuvosto hyväksyy valtion ra1tt1us- ja 

alkoholiasiain neuvottelukunnan annettua asias
ta lausuntonsa ne valtakunnalliset raittiusjärjes
töt, jotka voivat tämän lain 12 §:n 2 kohdan 
nojalla saada valtionavustusta. 

14 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuo

sittain 12 §:n 2 kohdassa mainitun avustuksen 
13 §:ssä tarkoitetuille järjestöille. Valtionavus
tus myönnetään järjestöjen talousarvioiden pe
rusteella markkamääräisenä. 

V aidonavustusta myönnettäessä on otettava 
huomioon erityisesti järjestön toiminnan laatu, 
·laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys. 

Erinäiset säännökset 

15 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuk
sella. 

16 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Tällä lailla kumotaan 26 päivänä heinäkuu

ta 1968 annetun alkoholilain ( 4 59/68) 7 6 
§, 76 a § ja 98 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 
kohta, näistä 7 6 a § sellaisena kuin se on 
25 päivänä elokuuta 1975 annetussa laissa 
(684/75) ja 98 §:n 1 momentin 1 kohta, sel
laisena kuin se on 18 päivänä heinäkuuta 1975 
annetussa laissa (586/75) ja 27 päivänä elo
kuuta 1976 annetussa laissa (714/76). 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Alkoholilain 76 a §:n (684/75) 2 momentin 
nojalla myönnetty lupa yhdistää raittiustyönte
kijän virka muuhun kunnan virkaan ja 3 mo
mentin nojalla myönnetty suostumus useamman 
kunnan yhteiseen virkaan jäävät edelleen voi
maan. 
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2. 

Laki 
alkoholilain 69 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alko
holilain (459/68) 69 § näin kuuluvaksi: 

69 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön asiana on, 

huomioon ottaen kuitenkin mitä 71 §: ssä sää
detään, valvoa että tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudate
taan ja lisäksi että alkoholiyhtiö ja 73 §:ssä 
mainitut kunnalliset alkoholitarkastajat suorit
taavt kukin toimialallaan niille täm.än lain 

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1982 

ja sen nojalla annettujen säännösten ja maa
räysten mukaan kuuluvat valvonta- ja muut 
tehtävät. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 
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Liite 

Laki 
alkoholilain 69 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholi~ 
lain (459/68) 69 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

69 §. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asiana on, 

huomioonottaen kuitenkin mitä 71 §:ssä sääd~ 
tään, valvoa, että tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan 
ja lisäksi että alkoholiyhtiö, 7 3 §: ssä mainitut 
kunnalliset alkoholitarkastajat ja 76 §: ssä 
mainitut raittiuslautakunnat suorittavat kukin 
toimialoillaan niille tämän lain ja sen no
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaan kuuluvat valvonta- ja muut tehtävät. 

Ehdotus 

69 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön asiana on, 

huomioon ottaen kuitenkin mitä 71 §:ssä sääde
tään, valvoa, että tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan 
ja lisäksi että alkoholiyhtiö ja 7 3 §: ssä mainitut 
kunnalliset alkoholitarkastajat suorittavat ku
kin toimialallaan niille tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
mukaan kuuluvat valvonta- ja muut tehtävät. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




