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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkoholilain 50 §:n ja 
keskioluesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ravintola-alan ammatillisessa koulutuksessa 
olevien oppilaiden ikä on alentunut koulutusra
kenteen muutoksen johdosta. Keskiasteen kou
lunuudistuksen yhteydessä ruokahuollon ja ravin
tola-alan peruslinjaan sisältyvät ravintolatarjoi
lija-kassanhoitajan ja laivatarjoilijan koulutusam
mattien koulutusajat on vahvistettu kaksivuoti
siksi. Oppilaat tulevat peruskoulusta peruslinjan 
yleisjaksolle kuusitoista vuotiaina ja siirtyvät sen 
erikoistumisjaksolle seitsemäntoista vuotiaina. 

Jotta alkoholijuomien anniskelun opetus voi-

taisiin toteuttaa erikoistumisjaksolla, tulisi koulu
tuksessa olevien oppilaiden ikäraja saattaa vastaa
maan keskiasteen koulunuudistuksen edellyttä
mää ikärakennetta. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että alkoholilain 50 §:ää ja keskioluesta annetun 
lain 33 §:ää muutettaisiin siten, että seitsemän
toista vuotta täyttäneellä oppilaalla olisi mahdol
lisuus osallistua opetusohjelman mukaiseen an
niskelun suorittamiseen. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä marraskuuta 1983. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Alkoholilain (459/68) 50 §:n 2 momentin 
mukaan taejoiluun voidaan käyttää alan koulu
tuksessa olevaa oppilasta vasta, kun hän on 
täyttänyt kahdeksantoista vuotta. Samoin keski
oluesta annetun lain (462/68) 33 §:n 1 momen
tissa on säädetty, että anniskelupaikassa keski
olutta tarjoilemassa ei saa käyttää henkilöä, joka 
ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta. 

Opetusministeriöltä saadun selvityksen mu
kaan ravintola-alan ammatillisessa koulutuksessa 
olevien oppilaiden ikä on kuitenkin alentunut 
koulutusrakenteen muutoksen johdosta. Ruoka
huollon ja ravintola-alan peruslinjaan sisältyvät 
ravintolatarjoilija-kassanhoitajan ja laivatarjoili
jan koulutusammattien koulutusajat on vahvis
tettu kaksivuotisiksi. Koulutusammatti muodos
tuu peruslinjan yleisjaksosta ja sitä seuraavasta 
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erikoistumisjaksoon kuuluvasta erikoistumislin
jasta. Ruokahuollon ja ravintola-alan peruslinja 
perustetaan vuonna 1986. Peruslinjaan kuuluvan 
tarjoilija-kassanhoitajan erikoistumislinjaa kokei
lu on tarkoitus aloittaa elokuussa 1983 kahdessa 
hotelli- ja ravintolakoulussa. Ravintolatarjoilija
kassanhoitajan erikoistumislinjaa kaikki aloitus
paikat on suunniteltu sijoitettaviksi majoitus-, 
ravitsemis- ja matkailualojen oppilaitoksiin ja 
vastaavasti laivatarjoilijan erikoistumislinjaa me
renkulkuoppilaitoksiin. Kysymys olisi yhteensä 
noin 450 aloituspaikasta. Hotelli- ja ravintola
koulujen opetusravintolat ovat ravitsemisliikelu
van nojalla toimivia anniskeluravintoloita, jotka 
ovat avoinna yleisölle. Tarjoiluhenkilökuntaa kos
kevat ikärajamääräykset koskevat myös ammatti
työssä olevia oppilaita. 

Oppilaat tulevat peruskoulusta peruslinjan 
yleisjaksolle yleensä kuusitoista vuotiaina. Eri
koistumisjaksolle, jolla alkoholijuomien anniske-
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lua koskevan harjoittelun tulisi tapahtua, he 
siirtyvät seitsemäntoista vuotiaina ja ovat koulun 
päättyessä vasta kahdeksantoista vuoden ikäisiä. 
Alkoholilain 50 §:n 2 momentin ja keskioluesta 
annetun lain 33 §:n 1 momentin kahdeksantoista 
vuoden ikärajaa koskevat säännökset estävät kui
tenkin erikoistumisjaksolla alkoholijuomien an
niskeluharjoittelun opetusravintolassa. Jollei edel
lä mainittua ikärajaa voida alentaa seitsemäksi
toista vuodeksi, ei keskiasteen koulunuudistus 
voi toteutua laaja-alaisen ruokahuollon ja ravin
tola-alan peruslinjan osalta suunnitellusti, ja näin 
ollen tämän koulutusalan oppilaat joutuisivat 
eriarvoiseen asemaan muiden peruslinjojen oppi
laiden kanssa. Tämän vuoksi opetusministeriö on 
ehdottanut, että sosiaali- ja terveysministeriö ryh
tyisi toimenpiteisiin alkoholilain ja keskioluesta 
annetun lain asianomaisten säännösten muutta
miseksi vastaamaan keskiasteen koulunuudistuk
sen edellytyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 
pyytänyt ehdotuksesta lausunnot eri tahoilta, 
joita asia koskee. Lausunnoissa on suhtauduttu 
pääasiassa myönteisesti tehtyyn muutosehdotuk
seen. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan alkoholilain 
50 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että 
koulutuksessa olevan oppilaan anniskeluikäraja 
alennettaisiin seitsemääntoista vuoteen. Tällöin 
oppilailla olisi mahdollisuus osallistua opetusoh
jelman mukaiseen alkoholijuomien tarjoiluun. 
Tarjoilun tulisi tapahtua koulutuksen saaneen 
kaksikymmentä vuotta täyttäneen kouluttajan 
ohjauksessa ja valvonnassa ja vain kello yhdeksän 
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ja yhden välisenä aikana. Kun ravintola-alan 
koulutusta annetaan nykyisin pääsääntöisesti alan 
oppilaitoksissa, ei niiden osalta ammattioppilas
lautakunnan hyväksyminen kouluttajalle ole tar
peen. Sen sijaan kouluttajan hyväksyminen oppi
sopimuksiin perustuvassa koulutuksessa on edel
leen tarpeellinen. Tämän johdosta ehdotetaan 
momenttiin tehtäväksi tätä tarkoittava muutos. 

Samalla ehdotetaan keskioluesta annetun lain 
33 §:ään lisättäväksi uusi 2 momentti, joka 
mahdollistaisi myös keskioluen tarjoilun opetus
ohjelman mukaisen harjoittelun. Yksinomaan 
keskioluen anniskelupaikkoja säännös ei kuiten
kaan koskisi. Ehdotetun lisäyksen johdosta nykyi
nen 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole valtiontalouden kustannuksia 
lisääviä vaikutuksia. Päinvastoin syntyy säästöjä 
sen johdosta, etteivät oppilaitokseen hakijat jou
du olemaan työttöminä, vaan pääsevät heti pe
ruskoulun jälkeen jatkamaan opintojaan. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä marraskuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
alkoholilain 50 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain 
(459/68) 50 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

50 § 

Oppilasta saadaan käyttää opetusohjelman 
mukaiseen alkoholijuomien taejoiluun vasta, kun 
hän on täyttänyt seitsemäntoista vuotta ja vain 1 
momentissa tarkoitetun koulutuksen saaneen 
kaksikymmentä vuotta täyttäneen kouluttajan 

ohjaamana ja valvonnassa ja vain kello yhdeksän 
ja yhden välisenä aikana. Oppisopimuksiin pe
rustuvassa koulutuksessa kouluttajan tulee olla 
ammattioppilaslautakunnan hyväksymä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1983. 

päivänä 
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2. 
Laki 

keskioluesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain 
(462/68) 33 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

33 § 

Mitä alkoholilain 50 §:n 2 momentissa on 
säädetty tarjoilijaoppilaan käyttämisestä anniske
luun, koskee myös keskioluen anniskelua muussa 
kuin yksinomaan keskioluen anniskelupaikassa. 

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1983. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Vappu Taipale 
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Liite 

1 . 
Laki 

alkoholilain 50 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain 
(459/68) 50 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

50 § 

Oppilasta saadaan käyttää opetusohjelman 
mukaiseen alkoholijuomien tatjoiluun vasta, kun 
hän on täyttänyt kahdeksantoista vuotta ja vain 
ammattioppilaslautakunnan hyväksymän edelli
sessä momentissa tarkoitetun koulutuksen saa
neen kaksikymmentä vuotta täyttäneen koulutta
jan ohjaamana ja valvonnassa ja vain kello yhdek
sän ja yhden välisenä aikana. 

2 . 

Oppilasta saadaan käyttää opetusohjelman 
mukaiseen alkoholijuomien tatjoiluun vasta, kun 
hän on täyttänyt seitsemäntoista vuotta ja vain 1 
momentissa tarkoitetun koulutuksen saaneen 
kaksikymmentä vuotta täyttäneen kouluttajan 
ohjaamana ja valvonnassa ja vain kello yhdeksän 
ja yhden välisenä aikana. Oppisopimuksiin pe
rustuvassa koulutuksessa kouluttajan tulee olla 
ammattioppzlaslautakunnan hyväksymä. · 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1983. 

päivänä 

Laki 
keskioluesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain 
(462/68) 33 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

33 § 

Mitä alkoholilain 50 §:n 2 momentissa on 
säädetty tarjoilijaoppzlaan käyttämisestä anniske
luun, koskee myös keskioluen anniskelua muussa 
kuin yksinomaan keskioluen anniskelupaikassa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1983. 

päivänä 


