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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alko
holilakia. Ehdotuksen mukaan anniskelupai
kan vastaavan hoitajan ja hänen sijaistensa 
nykyisestä hyväksymismenettelystä luovutaan. 
Anniskelupaikalta vaadittava tanssilupa ja 
eräiltä esityksiltä vaadittavat luvat ehdotetaan 
poistettavaksi. Lisäksi ehdotetaan tarkistetta
vaksi säännöksiä, jotka koskevat laiminlyönti-

ja rikkomustapauksista aiheutuvia seuraamuk
sia. Muutokset on yhteensovitettu vuoden 1992 
alusta voimaan tulevan majoitus- ja ravitsemis
liikkeistä annetun asetuksen periaatteiden 
kanssa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1992 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset sekä asian valmiste
lu 

1.1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut muutok
set 

Alkoholilain (459/68) 44 §:n mukaan jokai
sessa anniskelupaikassa tulee olla vastaava 
hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä sijaisia. 
Anniskeluoikeuden haltijan hakemuksesta lää
ninhallitus pääsääntöisesti alkoholiyhtiötä 
kuultuaan hyväksyy vastaavan hoitajan ja si
jaisen. Vuoden 1992 alusta voimaan tulevan 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun ase
tuksen (727/91) 6 §:ssä ei enää vaadita läänin
hallituksen hyväksymismenettelyä, vaan elin
keinonharjoittaja nimeää vastaavan hoitajan. 
Myös alkoholilain tarkoittaman anniskelupai
kan vastaavan hoitajan ja hänen sijaistensa 
osalta on tarkoituksenmukaista luopua ras
kaaksi koetusta hyväksymismenettelystä pakol
lisine kuulemisineen. Tämän vuoksi ehdotetaan 
alkoholilain 44 §:ää muutettavaksi niin, että 
anniskeluoikeuden haltija määrää vastaavan 
hoitajan ja hänen sijaisensa. 

Alkoholilain 49 §:n 3 momentin mukaan 

311749H 

anniskellusta alkoholijuomasta on asiakkaalle 
pyytämättä annettava lasku tai muu tosite sen 
mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, jollei 
alkoholiyhtiö ole myöntänyt tästä vapautusta. 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun ase
tuksen (502/69) 37 §:n 3 momentin mukaan 
majoitus- ja ravitsemisliikkeessä on annettava 
lasku tai kuitti asiakkaan sitä pyytäessä. Alko
holijuomia anniskelevissa liikkeissä on kuiten
kin noudatettava alkoholiyhtiön määräyksiä. 
Vuoden 1992 alusta voimaan tulevassa uudessa 
asetuksessa ei enää ole säännöksiä alkoholi
juomia koskevan laskun antamisesta, minkä 
vuoksi alkoholilain 49 §:n 3 momentissa oleva 
viittaus laskun antamisesta sen mukaan kuin 
siitä on erikseen säädetty ehdotetaan tarpeet
tomana poistettavaksi. 

Alkoholilain (252/87) 53 §:n mukaan, joka 
tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987, luvan 
tanssimiseen sekä sirkus-, varietee-, tanssi- ja 
muiden sen kaltaisten esitysten järjestämiseen 
anniskelupaikan yhteydessä myöntää luvan 
harkinnan perusteella anniskelupaikan sijainti
paikan poliisi. Ravintolatanssimista sekä sir
kus-, varietee-, tanssi- ja muiden sen kaltaisten 
esitysten seuraamista ei voida pitää huvitilai-
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suutena eikä muunakaan erityisjärjestelynä, 
vaan sen voidaan katsoa olevan osa ravintolan 
normaalista toiminnasta. Ravintolaan men
nään tavallisesti aterioimaan ja seurustelemaan, 
minkä ohessa tanssiravintolassa on mahdolli
suus tanssia ja ohjelmaravintolassa voi seurata 
erilaisia esityksiä. Tämän vuoksi ja koska 
näiden ravintoloiden alkoholin kulutus ei 
useinkaan ole huomattavan suurta, ehdotetaan 
alkoholilain 53 § kumottavaksi. 

Alkoholilain 55 §:n 2 momentissa viitataan 
lääninhallituksen oikeuteen antaa majoitus- ja 
ravitsemisliikkeistä annetun säännöstön perus
teella anniskeluliikkeen harjoittajalle, toimitus
johtajalle, vastaavalle hoitajalle ja tämän sijai
selle varoitus tai ryhtyä muuhun anniskelupaik
kaa koskevaan toimenpiteeseen. Vuoden 1992 
alusta voimaan tulevassa asetuksessa hallinnol
linen seuraamus voi koskea liikkeenharjoittajaa 
ja itse liikettä. Kunnallinen alkoholitarkastus 
siirtyi 1 päivästä lokakuuta 1991 lääninhalli
tuksille. Tämän vuoksi ehdotetaan alkoholilain 
55 §:n 2 momenttia muutettavaksi niin, että 
lääninhallituksille valvontaviranomaisina anne
taan mahdollisuus antaa varoituksia laimin
lyönti- ja rikkomustapauksissa sekä niin, että 
viittaus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annet
tuun asetukseen saatetaan ajan tasalle. 

1.2. Asian valmistelu 

vuoden 1992 alusta voimaan tuleva majoitus
ja ravitsemisliikkeistä annettu asetus. Esitykses
tä on pyydetty lausunnot kauppa- ja teollisuus
ministeriöitä, lääninhallituksilta, Oy Alko Ab:l
tä, Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liitto 
HRHL ry:ltä, Hotelli- ja ravintolaneuvosto 
ry:ltä sekä Hotelli- ja Ravitsemisalan Yrittäjä
liitto ry HRY:ltä. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Lupamenettelyn purkaminen anniskelupaik
kojen tanssilupien ja muilta esityksiltä vaadit
tavien lupien osalta vähentää vähäisessä mää
rin valtion leimaverotuloja. Vastaavasti syntyy 
säästöjä. Ne aiheutuvat siitä, etteivät viran
omaiset enää käsittele näitä asioita. Kokonais
talouden kannalta taloudelliset vaikutukset jää
vät erittäin vähäisiksi. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1992. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
Esityksen valmistelussa on otettu huomioon kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 53§, 
sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87) ja 
muutetaan 44 §, 49 §:n 3 momentti ja 55 §:n 2 momentti seuraavasti: 

44 § 
Jokaisessa anniskelupaikassa tulee olla vas

taava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä 
sijaisia. Anniskeluoikeuden haltija määrää vas
taavan hoitajan ja tämän sijaisen. 

49 § 

Anniskellusta alkoholijuomasta on asiak-

kaalle pyytämättä annettava lasku tai muu 
tosite, jollei alkoholiyhtiö ole myöntänyt tästä 
vapautusta. 

55 § 

Lääninhallitus voi antaa anniskeluliikkeen 
harjoittajalle, toimitusjohtajalle, vastaavalle 
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hoitajalle ja tämän sijaiselle varoituksen, jos 
anniskelupaikassa on rikottu tätä lakia taikka 
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä taikka jos siellä on ilmennyt muita väärin
käytöksiä. Lisäksi lääninhallituksen ja poliisi
piirin päällikön oikeudesta ryhtyä anniskelu
liikkeen harjoittajaa tai anniskelupaikkaa kos-

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 

kevaan toimenpiteeseen, on voimassa, mitä 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetussa ase
tuksessa (727 /91) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi
kuuta 1992. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Toimi Kankaanniemi 
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Laki Liite 

alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 53§, 
sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (252/87) ja 
muutetaan 44 §, 49 §:n 3 momentti ja 55 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

44 § 
Jokaisessa anniskelupaikassa tulee olla vas

taava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä 
sijaisia. Vastaavan hoitajan ja sijaisen hyväksyy 
lääninhallitus anniskeluoikeuden haltijan hake
muksesta alkoholiyhtiötä kuultuaan, kuitenkin 
niin, että 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
tilapäisen anniskelupaikan vastaavan hoitajan 
ja sijaisen hyväksyy alkoholiyhtiö. 

Ehdotus 

44 § 
Jokaisessa anniskelupaikassa tulee olla vas

taava hoitaja ja hänellä tarpeellinen määrä 
sijaisia. Anniskeluoikeuden haltija määrää vas
taavan hoitajan ja tämän sijaisen. 

49 § 

Anniskellusta alkoholijuomasta on asiak
kaalle pyytämättä annettava lasku tai muu 
tosite sen mukaan kuin siitä on erikseen säädet
ty, jollei alkoholiyhtiö ole myöntänyt tästä 
vapautusta. 

Anniskellusta alkoholijuomasta on asiak
kaalle pyytämättä annettava lasku tai muu 
tosite, jollei alkoholiyhtiö ole myöntänyt tästä 
vapautusta. 

53 § 
Tanssia sekä sirkus-, varietee-, tanssi- ja 

muita sen kaltaisia esityksiä saadaan anniske
lupaikan yhteydessä järjestää ainoastaan erityi
sen luvan nojalla, jos luvan myöntäminen on 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tarkoi
tuksenmukaista. Luvan myöntää anniskelupai
kan sijaintipaikan poliisi. 

(53 § kumotaan) 

55 § 

Lääninhallituksen oikeudesta antaa anniske
luliikkeen harjoittajalle, toimitusjohtajalle, vas
taavalle hoitajalle ja tämän sijaiselle varoitus 
tai ryhtyä muuhun anniskelupaikkaa koske
vaan toimenpiteeseen, on voimassa, mitä ma
joitus- ja ravitsemisliikkeistä on säädetty. 

Lääninhallitus voi antaa anniskeluliikkeen 
harjoittajalle, toimitusjohtajalle, vastaavalle hoi
tajalle ja tämän sijaiselle varoituksen, jos annis
kelupaikassa on rikottu tätä lakia taikka sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
taikka jos siellä on ilmennyt muita väärinkäy
töksiä. Lisäksi lääninhallituksen ja poliisipiirin 
päällikön oikeudesta ryhtyä anniskeluliikkeen 
harjoittajaa tai anniskelupaikkaa koskevaan toi
menpiteeseen, on voimassa, mitä majoitus- ja 
ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksessa 
(727/91) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1992. 


