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Kaupunginhallitus p;iiitti antaa sosiaali- ja terveysministeridlle seuraa-
van lausunnon alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen
esitysluonnoksesta:

Hallituksen esitysluon nos alkoholilain kokonaisuudistukseksi on sindn-
sdi hyvdi ja tarpeellinen, koska nykyinen lainsddddntd on pirstaleinen ja
pilkkoutunut useisiin asetuksiin. Luonnoksen mukaan alkoholilain uu-
d istam isen pddperiaatteena on edel leen alkohol i ha ittojen vEi hentdm i-
nen. Toteutuessaan uudistus vaikuttaisi kuitenkin pdinvastaisesti eli al-
koholihaittoja lisddvdsti.

Alkoholi la in u ud istuksel la pyrittirin lOytaimaldn tasapai no alkohol i n ai-
heuttam ien ka nsanterveydell isten ha ittojen vdhentdm isen sekd el i nkei-
noeldmdn ja tyollisyyden edistdmisen vdlillai. Lain tarkoituksena on
edelleen alkoholin kiiyttiijilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle
aiheuttamien haittojen ehkdiseminen.

Tutkimusten mukaan alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismddrd
kasvaa suorassa su hteessa kokonaisku lutukseen. Esitysluon nokseen
tehdyn Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion perusteella koko-
naiskulutus lisiitintyisi kuusi prosenttia. Alkoholin hinta ja saatavuus
ovat merkittiiviii kulutuksen mddrddn vaikuttavia tekijoita. Alkoholihaitat
eivdit kohdistu ainoastaan alkoholin suurkuluttajien joukkoon, silld tutki-
musten mukaan suurkuluttajat kokevat kuitenkin vain osan kaikista
vdestdn kokemista alkoholihaitoista.
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Terveys ja hyvinvointi sek€i siihen liittyvit turvallisuus on kunnan ja eri-
tyisesti sosiaali- ja terveystoimen perustehtdvid. Terveydenhuoltolaissa
kuntia velvoitetaan edistAmddn kuntalaisten terveytta ja hyvinvointia
sekd kaventamaan terveyseroja. Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaali-
huoltolain uudistus siirsi sosiaalipalvelujen painopistettd korjaavista pal-
veluista hyvi nvoi nnin edist€imiseen ja varhaiseen tukeen. Sosiaalih uol-
tolain tarkoituksena on edistdiii ja yllaipit€iii hyvinvointia ja sosiaalista
turvallisuutta. Laki ehkdisevdn ptiihdetyOn j€irjestdmisestd tuli voimaan
1.12.2015 ja korvasi raittiuslain. Ehkdisevd piiihdetyo on osa kunnan
lakisti*iteistd hyvinvoinnin ja terveyden edisttimistd ja vastuu siitii on
jatkossakin kunnilla.

Helsi ng issd vastuu ehkdisevdstii pdihdety6stii jakautuu kahdelle viras-
tolle, sosiaali- ja terveysvirastolle ja nuorisoasiainkeskukselle. Sosiaali-
ja terveysvirastossa vastuualueena on aikuisten ehkdisevd peihdetyd ja
n uorisoasiainkeskus toim ii nuorten ehkdisevdn pai hdety6n vastu utaho-
na. Sosiaali- ja terveysvirastol le ku ulu u toim inta asiantuntijavi rastona
pdihde- ja mielenterveysasioissa. Lisiiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa
hoidetaan ja kuntoutetaan piiihdeongelmasta kdrsivi{i.

Sosiaali- ja terveyspalvelu issa hoidetaan runsaasti pEiihdeasiakkaita.
Kertyneen tutkimustiedon sekd kokemustiedon perusteella kaupungin-
hallitus toteaa, ettd terveys- ja hyvinvointipolitiikan ndkOkulman tulisi
niikyit lainsiidddnndn uudistuksessa vahvemmin.

Kustan nustehokkainta alkoholipolitiikkaa OECD: n tuoreen raporti n m u-
kaan on vaikuttaminen verotuksen, hintojen, sekd saatavuuden ja mai-
nonnan rajoittamisen kautta. Alkoholinkfiytdn puheeksiotto ja lyhytneu-
vonta on laajamittaisesti kiiytettynti kustannusvaikuttavaa toimintaa ter-
veydenh uollossa. Sosiaali- ja terveyspalvel u issa lyhytneuvonta on osa
kuntalaisille annettavia palveluja.

Helsingissd alkoholin saatavuus on jo nyt korkealla tasolla erilaisten
anniskelupaikkojen ja viihittdismyyntipaikkojen moninaisuudesta joh-
tuen.

Vaikutusten arviointi

Tu rvallisu usvaikutukset

Mikali alkoholinkitytOn kokona isku lutus lisfi€intyy, on mahdollista, ettd
haiiri6kriyttdytyminen, turvattomuus ja rikosten mddrd lisiitintyv€it sek?i
julkisilla (yleiset alueet ja liikenne) etta yksityisillai paikoilla (asunnot ja
elinkeinot). Alkoholi on usein osallisena myds tapaturmissa.

Alkoholinktiyt6n ja pdihdeh uollon kustann ukset
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Tutkimusten mukaan alkoholi on merkittdvii tydikeiisten kuolemien ai- .

heuttaja. Kaypa hoito -suosituksessa on arvioitu, ettd alkoholin riski-
kaiytteijia on Suomessa noin 500 000.

Alkoholinktiytt06n liittyy monia haittoja ja terveysriskejti. Sddnnollinen
alkoholink#iytt6 suurentaa kokonaiskuolleisuutta. Alkoholinkityttd on lii-
tetty erityisesti ruoansulatuskanavan alueen ja naisten rintasydptiriski n
suurenemiseen. Se my6s suurentaa merkittdvitsti muun muassa mak-
saki rroosi n, kroon isen haimatulehd u ksen ja verenpainetaud i n riskid se-
kai psyykkisten oireiden ja mielenterveyden hairididen riskidi. Raskaude-
naikainen alkoholinktiyttd voi aiheuttaa siki6vaurioita. Alkoholinkdytt66n
liittyy my6s runsaasti tapaturmia ja v€ikivaltaa.

Terveyden ja hyvinvoin n i n laitoksen P€ii hdeti lastoll isen vuosikirjan
(2015) mukaan alkoholin kayttd aiheutti arviolta noin 1 ,3 - 1,4 miljardin
euron veilittOmdit ha ittakustann ukset vuon na 201 3. Lisdksi alkoholista
koituu suomalaiselle yhteiskunnalle yli 930 miljoonan euron vdililliset
kustan n u kset vuosittain,

Helsingin pdiihdehuollossa alkoholi on yleisin piiihde. Helsingisstt oli
vuonna 2015 kunnan asukasta kohti peiihdehuollon asiakkaita suhteelli-
sesti enemmdn kuin Espoossa, Vantaalla tai Suomen kuudessa suu-
rimmassa kunnassa keskimddrin.

Piiihdeh uol lon palvel ut ovat sii rtyneet laitospalvel u ista avoh uollon
suuntaan myds Helsingissa. Siltivuonna 2015 paihdehuollon avohuol-
lon, asumispalvelujen ja laitoshoidon kustannukset yhteensd olivat Hel-
singissd 49 miljoonaa euroa. Pdihdehuollon kustannukset 18 vuotta
taiytttinyttii kunnan asukasta kohti olivat Helsingissd 93 euroa eli kol-
manneksen enemmdn kuin Espoossa ja Vantaalla.

Helsingin pitihdehuollon kustannukset ovat ldhes puolet Suomen kuu-
den suurimman kunnan piiihdehuollon yhteiskustannuksista. Esimer-
kiksi vuonn a 2015 pdihdeh uol lon avopalvelujen kokonaiskustan nukset
olivat kuusikkokunnissa noin 32 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus
oli 14,6 miljoonaa euroa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Hallitusohjelman yhtend tavoitteena on terveys- ja hyvinvointierojen ka-
ventam i nen. Alkoholi ja tupakka yhdessti selittdivrit tutkim usten m ukaan
noin puolet miesten sosioekonomisista kuolleisuuseroista. Tutkimusten
ja kokemusten perustella on ilmeistd, ettd kokonaiskulutuksen lisdidnty-
minen johtaa alkoholin aiheuttamien terveydellisten, sosiaalisten ja yh-
teiskunnallisten haittojen lisddntymiseen.
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Suomessa kansanterveysty6tti on ohjannut sosiaalisen ja terveydell i-

sen tasa-arvon tavoite, jossa terveys- ja sosiaalipolitiikalla halutaan ka-
ventaa terveys- ja hyvinvointieroja. Tdssd lakiuudistuksessa koroste-
taan yksildn valinnan oikeutta. Ndk6kulmina on yhtiieffi yhteiskunnan
rooli haavoittuvien vdiestoryhmien suojelussa ja toisaalta yksil6n mah-
dollisuus valita vapaasti. Ntiiden ndk6kulmien painotus lainsddddnn6s-
sd vaikuttaa jatkossa vdestdn terveys- ja hyvinvointierojen kehityksen
suuntaan.

Helsingissd haasteena ovat muuta maata suurempi alkoholin kulutus ja
siihen liittyvrit haitat, kuten korkea alkoholikuolleisuus ja paihdehoidon
ko rkeat kustan n u kset, Al koh ol i h aitat pa i nottuvat erityisesti haavoittu-
vassa asemassa oleviin ja vaikuttavat haitallisesti my6s sukupuolten
vdliseen tasa-arvoon tuoreiden tutkimustulosten perusteella. Lakiuudis-
tuksella tulisi olemaan haitallisia vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja lapsiper-
heisiin.

Vuoden 201 3 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan ldheisten alkoholin-
kayttd aiheutti ongelmia 12 prosentille peruskoulun 8. - 9. luokkien op-
pilaista ja 13 prosentille lukion 1. ja2.luokan opiskelijoista. Kouluter-
veyskyselyn mukaan vithintiiiin kerran kuukaudessa tosi humalan ker-
toijuovansa 12 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukion
1. ja 2. luokan opiskelijoista samoin kertoi tekevdnsd 22 prosenttia.
Alaikilisten nuorten alkoholinkulutuksen suunta on ollut laskeva 2000-
luvulla. Kehityksen suunta saattaa esitetyn uudistuksen vuoksi kddntya
alkoholin saatavuuden lisiitintymisen ja tarjolla olevien juomien vdke-
vditymisen my6te.

My6s ikiidintyneiden terveyteen ja hyvinvointiin alkoholin saatavu uden
lisitttntymisell€i olisi haitallisia vaikutuksia. Eliikeikiiisten alkoholinkaiytto
on lisiiEintynyt. Kaiypd hoito -suosituksessa todetaan, ett€l alkoholinkiiy-
ton riskitasot ovat ikaentyneilld matalammat kuin tyOikiiisilla. Elimist6n
kyky sietdd alkoholia heikkenee ikeantymisen ja sairauksien sekti l6iii-

kehoitojen mydtti. lkii€intyneillii eri sairaudet ja laakitykset voivat voi-
mistaa alkoholin vaikutuksia ja liseitti esimerkiksi kaatumis- ja tapatur-
mariskidi.

Elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi

Elinkeino- ja yritystoimintaan uudistus vaikuttaisi mydnteisesti. Uudistus
lisiiisi kilpailua ja laajentaisi kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Uudis-
tuksen yhtenii tavoitteena on paikoin vanhentuneen sddntelytaakan vd-
hentdminen ja toimivan kilpailun edellytysten turvaaminen, Mikiili alko-
holin matkustajatuonti uudistuksen mydtd vdhenisi, se vahvistaisi mer-
kittdvdsti kotimaista tyOllisyytta ja tuotantoa sekd listiisi valtion verotulo-
ja.
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Alkoholij uom ien vdh ittdismyyn nissd kau pat, kioskit, h uoltamot, ravinto-
lat, viinitilat ja pienpanimot voisivat jatkossa hieman paremmin kilpailla
asiakkaista monopoliyhtiOn kanssa. Tdmd I isEiisi kul uttaj ien valinnanva-
pautta ja vaikuttaisi laskevasti mietojen alkoholituotteiden hintaan.

Viihitttiismyyn n in val in nanvapauden lisdim isestd ai heutuva myyntivo-
lyymien kasvu saattaisi niikyti anniskelumyynnin supistumisena ja siten
ravintola-alan tuotannossa ja tydllisyydessd. Tdstd syystti olisi viilttii-
mtit6ntd h uolehtia ravintola-alan yritysten kilpailukyvystd ja toim intae-
dellytyksistti sekdi helpottaa niiden toimintaa stiiintelyii edelleen purka-
malla.

E hdotetut m u utokset vaikuttaisivat myOs tapahtuma-alan yritysten toi-
mintaan mydnteisesti. Tapahtum ien an niskel ual ueiden mlidirittelyyn liit-
tyvd sddntely I ievenisi, m ikd helpottaisi tapahtu ma-alueiden su u nnitte-
lua ja listiisi kfivijdiden viihtyvyyttei.

Lains€iildtinn6n uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia tapahtumissa
toimiville ravintolayrittitjille. Ravintola saisijatkossa anniskella catering-
luvalla myds tapahtumissa ja festivaaleilla pelkitllli ilmoituksella. Cate-
ring-yrittdijd voisi ilmoituksella hakea vdliaikaista anniskelu lupaa esi-
merkiksi asiakkaansa tiloihin, joita ei ole normaalisti mti€iritelty anniske-
I ualueiksi. Maaraaikaisten a n niskelu lupien poistuessa yrityksiin kohd is-
tuvan sddntelyn mddrd vdhenisi huomattavasti, ja yksityis- ja yleis6tilai-
suuksien jfirjestiim inen erilaisissa ti loissa helpottu isi.

Ehdotuksen mahdollistama usean anniskeluluvan haltijan toimiminen
samalla anniskelualueella lisiiisi viihtyvyyttii ja helpottaisi ravintola-alan
yritysten toi m i ntaedel lytyks iii vdhe ntdm d I ki yritkij ien ta rvetta va lvoa
myyntirajan ylittym isid. Uud istus mahdollistaisi an n iskelu luvan haltijan
lisiiksi ruokaa tarjoilevien muiden liikkeenharjoittajien toiminnan annis-
kelupaikassa, m ikd mon ipuolistaisi ja el€ivdittiiisi an niskelupaikkojen
tarjontaa.

Esityksessd 16 vuotta ttiyttiineet saisivat anniskella alkoholia vastaa-
van hoitajan tai muun tehtdvddn nimetyn henkilOn valvonnassa. Vas-
taavalla hoitajalla ei olisi erityisiti pdtevyysvaatimuksia. Niimii uudistuk-
set ed istdvdt n uorten tyollistiim ismahdollisu uksia h uomattavasti. Ta-
pahtumien suorat ja viililliset ty6llisyysvaikutukset ovat merkittdvid, ja
an niskelu un liittyviin sdd ntelyn u ud istus helpottaisi alle 1 8-vuotiaiden
nuorten ty6llistymistd etenkin kesdisin, jolloin suurin osa tapahtumista
S uomessa j tirjestetiiiin.

Pykiiliikohtaiset h uom iot

16 $ Alkoholijuomien tukkumyyntilupa ja sen mydntdmisen edellytykset
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Nykyisen alkoholilain mukaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) huolehtiiverottomien alkoholivarastojen elintarvikelain
m u kaisesta valvon nasta, kun taas verollisten alkoholivarastojen valvon-
ta kuuluu kunnan elintarvikevalvontaviranomaisel le. Elintarviketu rvalli-
su usvi raston (Evira) ohjeistuksen mukaan tdl laisten viihtiriskisten elin-
tarvikkeiden varastoinnin valvontatarve on hyvin viihiiist€i eik€i alkoholi-
varaston verottomuus tai verollisu us vaikuta elintarvikelain m ukaiseen
va lvontatarpeesee n. Tdstti syyst€i on tarkoitu kse n m u ka ista, ettd ve rol I i-
sia ja verottomia varastoja valvoisijatkossa sama viranomainen, esi-
merkiksi Valvira.

17 $ Alkoholijuomien viihittiiismyyntilupa ja sen mydntdmisen edellytykset

U udistus toisi entistd vdkevdmm?it alkoholijuomat laajempaa n kauppo-
jen, kioskien ja huoltamoiden viihitt6iismyyntiin nykyiseen Alkon myyn-
tiin verrattuna. Toinen muutos liittyy alkoholin valmistustapaan. Nykyi-
sin kaupoissa saa myydii kttymisteitse valmistettua alkoholia. Esityksen
mukaan jatkossa sallittaisi in luvanvaraiseen vdh ittdismyyntiin kaikki
enintddn 5,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sis?iltiivdt alkoholijuomat.
Tttm d ta rkoittaa sitA, ettd jatkossa I uva nvara isessa vdih ittii ismyyn n issd
saisi myydd esimerkiksi A-oluita, nykyistd vahvempia siidereitd, sekd
long drink -juomia ja alkoholipitoisia juomasekoituksia riippumatta nii-
den valmistustavasta.

Muutoksessa noin 5 500:aan kauppaan, kioskiin ja huoltamolle siirtyisi
350 Alkosta nykyist€i vdkevdmpid alkoholijuom ia. Kauppoih i n siifivien
alkoholijuomien hintojen alenemista on jo esitetty mm. erikoistarjous-
myynnissd. Mu utos olisi vastu ullisen alkoholi nkdytdn pol itikan linjaus-
ten vastaista.

Alkoholin valmistustaparajoitteesta luopum isen mydtii kauppoih in, kios-
keihin ja huoltamoihin voisi tulla myytiivdksi myds uudenlaisia alkoholi
sekoituksia, joiden on arvioitu kiinnostavan erityisesti nuoria. Helsingis-
sd on tiheii kauppojen, kioskien ja huoltoasemien verkko. Suomessa
tehtyje n ikdraj avalvontaa testan neiden ostokoeselvitysten perusteel la
Alkot noudattavat ikiirajavalvontaa tehokkaamm in verrattu na mu ihin
myyntipaikkoihi n. Kaupu ng in hallitus arvioi, ettd mydntei nen trend i n uor-
ten alkoholinku lutuksen vdhentymisessd kdeintyisi kielteiseksi.

Huolestuttavaa on, ettd vahvemman alkoholin helpomman saatavuu-
den vuoksi osa ty6ik€iisistti riskikuluttajista saattaa siiilye ongelmakdy-
t6n puolelle, jolloin alkoholihaitat tulevat jatkossa koskettamaan ns. ta-
vallisia alkoholinkfiyttaj ia.

Haitat koskettavat alkoholin kdyttdjien lisiiksi my6s heidiin l€iheisiiiEin ja
perheitddn. Tutkim ukset ovat osoittaneet, ettd van hem pien alkohol in-
kdytt6 vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekd lyhyellii ettd pit-
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kdil lti aikavdlil lii. Vanhempien ru nsaan alkoholinkdytdn tiedetddn olevan
riskitekijai lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Perheissd koe-
tut paiihdehaitat ovat myos yksi riskitekija haittojen kasautumiselle ja
huono-osaisuuden ylisukupolviselle siirtymiselle. Alkoholihaitat ndkyvdt
jo nyt selvdsti sosiaali- ja terveydenhuollossa Helsingissd.

Kaupunginhallitus ehdottaa, ettii tiitai pykiilii€i tarkastellaan uudelleen
sosiaali- ja terveyspoliittisista lilht6kohdista. A-oluen, vahvempien siide-
rien, long drink -juomien ja ns. limuviinojen myyntipaikkojen mddrdd tu-
lee rajoittaa. Lakiuudistuksen vaikutukset erityisesti lapsiin, nuoriin ja
lapsiperheisiin tulee arvioida tarkasti.

20 $ Lausu n not ja tiedonsaanti an n iskelulupahakemuksesta

Lakil uon noksen m ukaan alkohol ijuom ien viihitt€iismyynti- ja an n iskel u-
luvan lupaviranomaisena toim isi nykyiseen tapaan aluehallintovirasto.

Perustelujen mukaan lakiehdotuksen tavoitteena on lisritti kuntalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympdirist06nsd. Lupaviranomai-
sen on pyydetttivdi lausu nto an n iskelu I upahakem u ksen toim ipaikan si-
jaintikunnalta ja poliisilta sekd ilmoitettava saman kiinteiston sekd vie-
reisen ja vastapddtd olevan asuinkiinteiston omistajalle ja haltijalle ha-
kemuksesta ja varattava hdnelle tilaisuus esittdd huomautuksensa, jos
hakemus koskee anniskelua ulkotiloissa tai kohteessa on aiemmin
esiintynyt jiirjestyshairiOitti tai meluhaittoja. Kuuleminen liittyy alkoholi-
juomien myyntiin liittyvien haittojen vdhentdmiseen ja mm. alkoholijuo-
m ien an n iskelu u lkotiloissa edellytttiisi poikkeuksetta laih iym pii riston
kuulemista. Laaja kuuleminen mahdollistaa mm. terassien aukioloaikoi-
hin lisd6 harkintaa.

Kau pu ngi nhal litus kan nattaa kuntalaisten ku ulem is- ja vaikuttamismah-
dollisuuksien lisddmista omaa l€ihiympdristoddn koskevissa asioissa.
Ku n nalta pyydett€ivti lausunto I isdd ku n nan vaikutusmahdollisuuksia.

40 $ Alkoholij uom ien v€ihittdismyyntipakkau kset ja ann iskeluan nokset

Pykiiliin 2 momentissa on epdtarkkuus lainkohdan perustelujen kans-
sa: sddddstekstiin on kirjattu muoto "Alkoholijuomaa saa myydd vain
avatuissa pakkauksissa JA annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan".
Perustelujen mukaan saa "myydd anniskelussa ainoastaan avatuissa
pakkauksissa TAI annosteltuna lasiin tai muuhun astiaan". Pykrildssd
on tarkoitettu perustelujen mukaisesti anniskelun mddrdd koskevasta
rajoituksesta luopumista ja mahdollisuutta valita pulloista ja muista pak-
kauksista, joiden enimmdiskoolla ei olisi rajoituksia. Siiiidostekstiin teh-
tdneen perustelu ista ilmenevd sanam uotokorjaus. En im mdiskoosta luo-
puminen lisdnnee alkoholin kdytdstii aiheutuvia haittoja ja korostunee

PL1 Pohjoisesplanadi 1 l-1 3 +358 I 310 1641 02012566 F10680001200062632
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erityisesti anniskelupaikkojen sulkeutumisajankohdan lf, heisyydessd,
jolloin asiakkaat voivat ostaa useita annoksia ennen sulkeutumisaikaa.

43 $ Jatkoaikailmoitus

Alkohol ij uom ien an niskeluu n su u nn itellaan I u pamenettelyn keventdmis-
td. M uutos olisi an n iskeluaikojen jatkoaikojen mu uttum inen luvanvarai-
sista ilmoituksenvaraisiksi. Ravintoloiden jatkoaikojen lisiiiintyessti ja
au kio loa i kojen myd he ntyessii saattavat myds vdkiva I la nteot, jii rjestys-
hiiiri6t sekd meluhaitat lisii€intyd.

Helsing in tu rval lisuustutkim uksen m ukaan an niskeluravi ntolat tai niiden
keskittymdt lieveilm iOineen aiheuttavat turvattom u utta. Lisdksi noin
puolet vastaajista koki hiiiritsevdnd kaduilla sekavasti ktiyttdytyvtit ihmi-
set ja noin kolmasosaa hairitsi julkinen alkoholinkdyttO.

N uoret kokevat nuorisoasiain keskuksen tutkimuksen mukaan aikuisten
alkoholinkdytostii aiheutuvat haitat pelottaviksijoillakin alueilla Helsin-
gissii,

Kaupungi nhallitus ehdottaa lupamenettelyn keventdm isen tarkastel ua
u udelleen terveys- ja hyvinvointipolitiikan ndk6ku lmasta'

Luonnoksen m ukaan aluehallintovirasto toim ittaisi jatkoaikailmoitu ksen

terveydensuojelulain 15 $:n mukaista kfisittelyii varten kunnan tervey-
densuojeluviranomaiselle. Luonnoksesta saa sen kEisityksen, ettd kun-
nan terveydensuojeluviranomaiselle toimitettaisiin jatkoaikailmoitus ei-
kti terveydensuojelulain 13 $:ssii tarkoitettua ilmoitusta, jota 15 $:n mu-
kainen krisittely edellyttiidi. Lakiluonnosta tulee tarkentaa tdltd osin.

Kaupunginhallitus toteaa, ettii jatkoaikailmoituksen kdsittely siirtdii me-
luhaittojen poistamista ja erityisesti niiden ehkiiisemistd koskevaa toi-
mintaa merkittdvdssd mddri n al uehallintovirastoilta ku ntien terveyden-
suojeluviranomaisille. T;illii ei saavuteta yleisperusteluissa mainittua vi-
ranomaistydn v€ihentym istd. Erityisesti su urissa kaupungeissa jatkoai-
kailmoitusten maare voi olla huomattava ja vaarana on ilmoitusten kd-
sittelyn ruuhkautuminen.

Jatkoaikail moitusmenettelyss€i ilmoitus tu lee toimittaa lupaviranomai-
selle kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan kdyttddnottoa ja lupa-
vi ranomaisen tulee toimittaa se edelleen terveydensuojeluvi ranomaisel-
le. Terveydensuojelulain 13 $:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee teh-
dti ilmoitus 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista.
Esitetty jatkoaikailmoitusmenettely aiheuttaisi terveydensuojeluviran-
omaisel le aikatauluongelmia ja toimenpiteet haiftojen ehkdisemiseksi
voivat olla mahdottomia toteuttaa.

o
o

o

o

{o
{
o

o
o

c

KAyntiosoite
Pohjoisesplanadi 1 1-13
Helsinki 17
http://www. hel.fi/kaupunginhallitus

Puhelin
+358 I 310 1641
Faksi
+358 I 655 783

-tunnus Tilinro
Fr0680001200062637
Alv.nro
Ft020't2566

PL1
OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki. kirjaamo@hel.fi

0201256€



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

P6ytlkirjanote

06.02.2017

il

5t2017

st/1

e (12)

PL ,I OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI

Lakiluonnoksessa olevien perustelujen mukaan anniskelun jatkaminen
voidaan kieltdd, jos toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa eikdi haittaa
voida ehkdiistEi luvanhaltijan suorittamilla toimenpiteilki. Kuitenkin kiiy-
tdnnossd luvanhaltija voi ldhes poikkeuksetta halutessaan poistaa ter-
veyshaitan omilla toimenpiteillddn, esimerkiksi alentamalla musiikin
melutasoa. Talta osin perusteluja tulee tarkistaa.

49 $ Markkinoinnin sddntely

Alkoholijuomien mainonnasta saadetaan nykyisen alkoholilain 33

$:ssii. Uudistus vastaa nykyisen vuoden 2015 vuoden alussa voimaan
tulleen lain sisiiltdd, mutta mainonnan, epdsuoran mainonnan ja muun
myyn n inedistdm isen kEisite m uutettaisiin ma rkkinoin n iksi. U lkomainos-
vdlineiden vuokrausta koskevissa sopimuksissa lainsddddnndn vaati-
mukset on luonnollisesti otettava huomioon.

Kiisittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Korvataan kappaleet (25) ia (26) seuraavalla tekstilld:

Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat my6s tapahtuma-alan yritysten toi-
m intaan myOnteisesti. Tapahtu mien an niskelualueiden mitdrittelyyn liit-
tyvd sdidintely lieven isi, m ikd hel pottaisi tapahtuma-alueiden su u n n itte-
lua ja lisdisi krivijdiden viihtyvyyttri.

Lains€i€idtinndn uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia tapahtumissa
toimiville ravintolayritteijille. Ravintola saisijatkossa anniskella catering-
luvalla my6s tapahtumissa ja festivaaleilla pelkrillii ilmoituksella. Cate-
ring-yrittrijii voisi ilmoituksella hakea vdiliaikaista anniskelulupaa esi-
merkiksi asiakkaansa tiloihin, joita ei ole normaalisti mEiiiritelty anniske-
lualueiksi. Maaraaikaisten anniskelulupien poistuessa yrityksiin kohdis-
tuvan sdidntelyn mddrd vdhenisi huomattavasti, ja yksityis- ja yleisdtilai-
su uksien jiirjestdminen eri laisissa ti loissa helpottu isi.

Ehdotuksen mahdollistama usean anniskeluluvan haltijan toimiminen
samalla anniskelualueella lisiiisi viihtyvyyttii ja helpottaisi ravintola-alan
yritysten toi m i ntaedel lytyksirl vdhentdm d l ki y rittaij ie n tarvetta va lvoa
myyntirajan ylittym isid. U udistus mahdollistaisi an n iskeluluvan haltijan
I isdksi ruokaa tarjoi levien m uiden I iikkeenharjoittajien toim in nan an nis-
kel upaikassa, m ikd mon ipuolistaisi ja eldiv6ittdisi an niskel upaikkojen
tarjontaa.

Esityksessd 16 vuotta ttiyttiineet saisivat anniskella alkoholia vastaa-
van hoitajan tai muun tehttiviitin nimetyn henkildn valvonnassa. Vas-
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taavalla hoitajalla ei olisi eri$isiti pdtevyysvaatimuksia. N€imd uudistuk-
set ed istdvdt nuorten tydllistdm ismahdollisu uksia huomattavasti. Ta-
pahtumien suorat ja vdlilliset tydllisyysvaikutukset ovat merkittdvid, ja
ann iskelu un I iittyvdin sddntelyn uudistus helpottaisi alle 1 8-vuotiaiden
nuorten $Ollistymistd etenkin kesdisin, jolloin suurin osa tapahtumista
S uomessa jirjestetddln.

Kannattaja: Lasse Miinnisto

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Poistetaan pykdlitkohtaisista huomioista kohta "l 7 S Alkoholijuomien
v*ihittdiismyyntilupa ja sen my6nt6misen edellytykset" sekd kappaleet
(28), (29), (30), (31), (32) ja (33)

Kannattaja: Lasse Miinnist6

Vastaehdotus:
Laura Rissanen:

Poistetaan pykalldkohtaisista huomioista "l 8 S Alkoholijuomien anniske-
lulupa ja sen mydntflmisen edellytykset ja 86 $:n siirtymdsiitinnOs" ja
siihen liittyvtit kappaleet (34) - (38).

Kannattaja: Lasse Mdnnistd

1. ddnestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Laura Rissasen kappaleisiin25 ja 26 kohdistuvan vastaeh-
dotuksen mukaan muutettuna

Jaa-ddnet:4
Paavo Arhinmdki, Silvia Modig, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-iidnet 11

Arja Karhuvaara, Otso Kivekds, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse
Mdnnistd, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Hannu
Tuominen, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyviiksyi Laura Rissasen vastaehdotuksen didnin 4 -
11.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

2. ddnestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
El-ehdotus: Laura Rissasen kappaleisiin 28 - 33 kohdistuvan vastaeh- E
dotuksen mukaan muutettuna g

Jaa-ddnet:8 ;'
Paavo Arhinmdki, Otso Kivekds, Antti Koskela, Silvia Modig, Pilvi Tors- 

Eti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa B

Ei-€i€inet: 7 e
i

Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Lasse Mdnnistd, Mika Raatikainen, E

Marcus Rantala, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho ;
3

Kaupunginhallitus hyvdksiesittelijfin ehdotuksen ddnin 8 - 7. B
B

3

I
3. €idinestys: $

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan B
El-ehdotus: Laura Rissasen kappaleisiin 34 - 38 kohdistuvan vastaeh- o

dotuksen mukaan muutettuna t
Jaa-ddnet:4
Paavo Arhinmdki, Silvia Modig, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka i

E
Ei-iiiinet 11

Arja Karhuvaara, Otso Kivekds, Laura Kolbe, Antti Koskela, Lasse
Mdnnist6, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Hannu
Tuominen, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyvriksyi Laura Rissasen vastaehdotuksen ddnin 4 -
11.

Kaupunginhallitus hyviiksyi Laura Rissasen kappaleisiin 25 ja 26 sekii
34 - 38 kohdistuvien vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 361 84
marja-l i isa. rautanen(a)hel. fi

1 Sosiaali- ja terveysministeriO, lausuntopyyntO, Alkoholilain kokonaisuu-
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2 HE-luonnos Alkoholilain kokonaisuudistus

Muutoksenhaku
E

Muutoksenhakukielto, valmistelu taitiiyt€intdOnpano 3

Otteet :
Ote Otteen liitteet :
Sosiaali- ja terveysministerid Muutoksenhakukielto, valmistelu tai E

tdiytdintdOnpano ,
;{a
i
E

P0ytiikirjanote on liihetetty asianosaiselle2O.2.2O17. 3

6

Kaupunginhallitus 3
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Lauri Menna
p6ytiikirjanpiteja
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MUUTOKSENHAKUKIELTO E
s

T€ihiin piiiitdkseen ei saa hakea muutosta, koska piiiitds koskee asian :
valmistelua taittiyttinto6npanoa. E

{
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 $ E
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