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Sisäministeriön poliisiosaston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle alkoholi-
laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi. Sisäministeriön poliisiosasto lausuu asiasta seu-
raavaa.

Yleisesti

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi alkoholilaki. Samalla muutettaisiin muun 
muassa majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia. Alkoholilain keskeiset peri-
aatteet säilyisivät pääosin ennallaan. Erityisesti alkoholijuomien anniskeluun liittyvää 
sääntelyä kevennettäisiin esimerkiksi vapauttamalla anniskeluaikoja sekä anniskelu-
paikan vastaavia hoitajia ja anniskelualueita koskevia edellytyksiä. 

Alkoholiyhtiölle kuuluvaa alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeutta muutettaisiin 
sallimalla luvanvaraiseen vähittäismyyntiin kaikki enintään 5,5 tilavuusprosenttia etyy-
lialkoholia sisältävät alkoholijuomat. Tilaviinin ja sahdin erityisten vähittäismyyntilupi-
en rinnalle otettaisiin käyttöön käsityöläisoluiden vähittäismyyntilupajärjestelmä. Ma-
joitus- ja ravitsemistoiminnasta annetusta laista poistettaisiin ravitsemisliikkeiden au-
kiolo-aikaa koskeva sääntely. Rikoslainsäädäntöön ja valmisteverotuslainsäädäntöön 
tehtäisiin pääosin teknisluonteisia muutoksia.

Esityksessä todetaan, että alkoholijuomien fyysinen saatavuus paranisi ja niiden hin-
tataso halpenisi. Tämä tullee arvion mukaan lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta 
esitysluonnoksen mukaan 6 prosenttia. Nykyistä väkevämpien alkoholijuomien tule-
minen päivittäistavarakauppojen valikoimaan tullee laskemaan niiden hintaa ja helpot-
tamaan saatavuutta. Näiden syiden vuoksi on arvioitavissa, että alkoholin käyttö li-
sääntyy. Samoin ravintoloiden lupiin ja anniskeluaikoihin tehtävät muutokset tulevat 
arvion mukaan lisäämään alkoholin käyttöä erityisesti viikonloppuöisin.

Sisäministeriön poliisiosaston näkemyksen mukaan luonnoksessa esitetyt muutokset 
toisaalta purkavat normeja, mutta toisaalta tulevat lisäämään alkoholihaittoja. Alkoho-
lihaitat puolestaan aiheuttavat muun muassa poliisin ja muiden viranomaisten kuten 
pelastusviranomaisten työmäärän kasvua ja siten kustannusten kasvua. Tämä puo-
lestaan edellyttää viranomaisten kuten esimerkiksi poliisin ja pelastustoimen lisä-
resursointia.

Sisäministeriön poliisiosasto kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomiota siihen, 
että sisäministeriön poliisiosastolla on meneillään poliisin säilyttämien henkilöiden 
kohtelusta annetun lain kokonaisuudistus. Lain uudistamistarpeita pohtivan työryh-
män toimikautta on jatkettu 31.5.2017 saakka.

Alkoholilain vaikutusten arviointi

Esityksen luonnoksessa on sivuilla 11 - 15 laajasti kuvattu alkoholin haittoja. Alkoholi-
lain kokonaisuudistuksen muutoksilla arvioidaan olevan lisäävä vaikutus alkoholin ku-
lutukseen. Alkoholin hintaan ja saatavuuteen liittyvät muutokset tulevat lisäämään po-
liisin tehtäviä. Alkoholin käytön vaikutukset näkyvät erittäin selvästi poliisin työssä ku-
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ten poliisin valvonta- ja hälytystoiminnassa, rikostorjunnassa sekä muissa tehtävissä. 
Esimerkiksi poliisille ilmoitetut pahoinpitely ja tappelu hälytystehtävät lisääntyvät mo-
ninkertaisiksi viikonloppujen yöaikaan, jolloin alkoholia käytetään runsaasti. Nämä vii-
konlopun yöaikana lisääntyvät hälytystehtävät ja hälytystehtävien jatkuminen aamulla 
pidempään mahdollisen ravintoloiden anniskeluaikojen pidentyessä on erittäin haas-
teellista poliisin työvuorojärjestelyiden vuoksi. Hälytystehtävät keskittyvät yleisesti 
isoihin taajamiin ja taajamien keskustoihin. Lisäksi kesäkuukausina alkoholista aiheu-
tuneita tehtäviä on enemmän ja poliisin henkilöstöä on vähemmän käytössä lomien 
vuoksi. Hälytystehtävien lisääntyessä entisestään taajamien keskustoissa, haja-
asutusalueiden poliisipalvelujen saatavuus voi heikentyä ilman poliisipartioiden lisää-
mistä. Alkoholin vaikutukset näkyvät myös pelastus- ja ensihoidon tehtävissä kuten 
esimerkiksi onnettomuuksissa, tulipaloissa, tapaturmissa ja hukkumisissa. 

Alkoholi on eräs merkittävimmistä tapaturmia aiheuttavista tekijöistä. Myös erilaiset 
alkoholin käytön seurauksena syntyneet onnettomuudet ja onnettomuuksien uhkat 
työllistävät viranomaisia. Muun muassa hukkumis- ja palokuolemissa alkoholilla on 
suuri merkitys. Onnettomuustutkintakeskus julkaisi syksyllä 2016 teematutkimuksen 
työikäisten tapaturmista. Tutkimuksessa selvitettiin 18–67-vuotiaiden vakavia tapa-
turmia, joiden syntyyn alkoholin tai muiden päihteiden käytöllä ei ollut vaikutusta. Tut-
kimuksen mukaan Suomessa kuoli vuonna 2013 tapaturmiin 1 265 työikäistä henki-
löä. Alkoholin ja muiden päihteiden perusteella näistä 75 % jäi tutkinnan ulkopuolelle 
eli päihteet ovat mukana ¾ kaikista työikäisten tapaturmakuolemista. Edellä mainitut 
luvut pitävät sisällään myös tapaturmaiset alkoholimyrkytykset sekä lääke- ja huuma-
usainemyrkytykset.

Tietyistä rikoksista huomattava osa tehdään päihtyneinä. Alkoholin käyttö on yhtey-
dessä väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Alkoholin käyttö näyttää lisäävän aggressiivis-
ta ja väkivaltaista käyttäytymistä. Humalatila myös heikentää arvostelukykyä ja on-
gelmanratkaisutaitoa. Alkoholihumala lisää väkivaltaa ja se lisää myös vaaraa joutua 
väkivallan, ryöstön tai omaisuusrikoksen kohteeksi. Alkoholipäihtymys on usein läsnä 
myös raiskausrikoksissa. Pahoinpitelyrikoksiin syylliseksi epäillyistä noin puolet on al-
koholin vaikutuksen alaisena. Myös henkirikollisuus ja alkoholi liittyvät toisiinsa. Hen-
kirikoksiin syyllistyneistä pääosa tekee tekonsa alkoholin vaikutuksen alaisena. Ai-
kuisten välisistä henkirikoksista 67 prosentissa kaikki osapuolet eli sekä tekijä että uh-
ri ovat rikoshetkellä humalassa. Henkirikollisuuden tason ja alkoholin kulutuksen välil-
lä on selvä tilastollinen yhteys.

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumukset ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosina.  
Liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä rattijuopumustapauksissa on laskenut 
yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2015 rattijuopumusta-
pauksissa kuolleita oli 57 ja loukkaantuneita 569. Rattijuopumustapauksissa on vii-
meisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 52 ja loukkaantunut 600 henkilöä 
vuosittain. Tämä on kaikista tieliikenteessä menehtyneistä viidennes ja loukkaantu-
neista yhdeksän prosenttia.

Päihteiden vaikutus poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan tehtävissä on varsin suuri ja 
se näkyy erityisesti tietyissä tehtävätyypeissä. Vuosien 2002 ja 2015 välisenä aikana 
kirjatut usein päihteisiin liittyvät poliisin hälytystehtävät (pahoinpitely ja tappelu, päih-
tynyt henkilö, häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta, juopumus liikenteessä tai kotihälytys) 
olivat selvästi keskimääräistä korkeammalla tasolla vuosien 2004 - 2008 välillä, jolloin 
vuonna 2004 toteutetun alkoholiveron alentamisen seurauksena alkoholin käyttö li-
sääntyi ja alkoholihaitat lisääntyivät. Ennen vuoden 2004 alkoholiveron laskua edellä 
mainittuja hälytystehtäviä oli vuonna 2003 noin 326 000 kappaletta. Vuonna 2004 näi-
tä oli noin 361 000 kappaletta eli noin 11 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 
Vastaavasti vuonna 2007 näitä tehtäviä oli noin 384 000 eli noin 18 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2003. Tehtävämäärät ovat arvion mukaan laskeneet alkoholin käy-
tön vähentymisen seurauksena vähitellen vuodesta 2008 ja vuonna 2015 näitä tehtä-
viä oli noin 291 000. Alkoholin kokonaiskulutus kasvoi vuoteen 2008 saakka, jonka 
jälkeen toteutettujen viiden alkoholiveron korotuksen jälkeen kokonaiskulutus on las-
kenut.

Edellä mainituista poliisin hälytystehtävistä hyvin suuri osa on viikonloppuisin ilta ja 
yöaikaan. Vuonna 2015 poliisin suoritettavaksi tulleista noin 291 000 hälytystehtäväs-
tä (pahoinpitely ja tappelu, päihtynyt henkilö, häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta, juopu-
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mus liikenteessä tai kotihälytys) noin 35 % eli 102 000 kappaletta tapahtui viikonloppu 
ilta ja yöaikaan (pe - la klo 17.00 - 05.00 ja la - su 17.00 - 05.00). Koko vuoden kaikis-
ta pahoinpitelytehtävistä noin puolet kirjattiin näinä aikoina. Aamuyön tunteina pa-
hoinpitelytehtäviä on selvästi enemmän kuin muina aikoina. Liitteessä on kuvattu hä-
lytehtävien ajallista jakautumista eri viikonpäivinä tarkemmin. Esimerkiksi lauantaisin 
klo 00.00 - 05.00 välisenä aikana poliisille tulee hälytystehtäviä pahoinpitelyistä tai 
tappeluista enemmän kuin koko maanantai ja tiistaipäivinä yhteensä. Tehtävien hoi-
taminen voi vaatia useiden poliisipartioiden sitomisen tehtävälle.

Palveluiden ja etenkin anniskeluravintoloiden keskittyminen kaupunkien keskustoihin, 
ostoskeskuksiin ja lähiöiden keskusta-alueille ruokkii osaltaan väkivaltarikollisuutta ja 
muuta häiriökäyttäytymistä. Anniskeluravintolat keräävät suhteellisen pienelle maan-
tieteelliselle alueelle paljon päihteiden vaikutuksen alaisena olevia ihmisiä, jotka päih-
tymistilansa vuoksi ovat normaalia alttiimpia väkivallan käyttöön, konflikteihin ja muu-
hun häiriökäyttäytymiseen.

Alkoholiin liittyvillä lainsäädäntömuutoksilla on aikaisemmin ollut vaikutusta myös 
päihtyneinä kiinniotettujen määriin. Vuonna 2004 (alkoholiveron alentaminen) poliisi 
otti päihtymyksen vuoksi kiinni noin 11 % enemmän kuin vuonna 2003. Päihtymyksen 
vuoksi säilöön otettujen määrät ovat laskeneet vuosien aikana ja poliisin säilytystilat 
ovat myös vähentyneet toimitiloihin liittyvien muutosten vuoksi. Vuonna 2015 poliisi 
otti kiinni päihtymyksen vuoksi kiinni noin 60 000 henkilöä. Päihtymyksen vuoksi hen-
kilöitä toimitetaan myös paljon muualle kuin poliisin tiloihin. Päihtynyt henkilö, häiriö-
käyttäytyminen ja ilkivalta sekä kotihälytystehtäviltä yli 20 000 henkilöä toimitetaan 
säilöönottojen lisäksi poliisin toimesta muun muassa selviämisasemalle, kotiin, terve-
yskeskukseen tai muualle.

Esityksen taloudelliset vaikutukset viranomaisten toimintaan

Sisäministeriön poliisiosaston arvion mukaan alkoholilain kokonaisuudistuksen muu-
tosten johdosta poliisin lisäresurssitarve olisi noin 10 - 15 miljoonaa euroa vuodessa.
Hallituksen esitysluonnoksessa esitetty arvio on näin ollen suuruusluokaltaan oikea. 
Henkilöstöresurssien lisätarve on arvioitu noin 170 henkilötyövuodeksi, jotta poliisin 
valvonta- ja hälytystoiminnan taso, liikennevalvonnan taso ja rikostorjunnan taso voi-
daan säilyttää nykyisellä tasolla uuden alkoholilain voimaantulon jälkeen. Poliisin
henkilöstömenoja lisäisi muun muassa hälytystehtävien lisääntyminen erityisesti vii-
konloppuisin, työn painopisteaikojen muuttuminen, haitta- ja ylityökustannusten li-
sääntyminen, kiinniotettujen kuljetuskustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen varti-
ointitarpeen lisääntyminen ja päihtyneiden henkilöiden rikosten selvittäminen sekä ri-
kosten esitutkinta. Lisääntyviä kuluja aiheuttavat myös lisäajoneuvoista aiheutuvat ja 
vapautensa menettäneiden tiloja koskevat lisätarpeet. Sisäministeriön poliisiosasto pi-
tää välttämättömänä poliisin resurssien lisäämistä vastaavalla määrällä.

Sisäministeriön poliisiosaston näkemyksen mukaan poliisi ei tule selviämään tästä al-
koholilain johdosta mahdollisesti lisääntyvistä tehtävistä ilman merkittävää lisäresur-
sointia. Erityisesti tehtävien lisääntyminen viikonloppuisin yöaikaan aiheuttaa suuria 
ongelmia, koska nämä ovat poliisityön kannalta kaikkien kalleimpia työtunteja. Poliisin 
toimintakyky selvitä alkoholin käytön lisääntymisen johdosta aiheutuvista lisääntyvistä 
hälytystehtävistä, rikoksista ja muista tehtävistä on merkittävästi heikompi kuin esi-
merkiksi vuonna 2004. Vuonna 2004 poliisimiesten henkilötyövuosia (ilman opiskeli-
joita) oli 7 789, kun vastaavasti vuonna 2015 henkilötyövuosia oli 7 332. Jos poliisi-
toimen tulevien vuosien taloudelliset kehykset toteutetaan vuonna 2016 sovitulla ta-
valla, niin vuonna 2018 poliisimiesten henkilötyövuodet ovat enää 6 787 (luvuissa ei 
Suojelupoliisin poliisimiehiä) ja vuonna 2020 enää 6 432 (luvuissa ei Suojelupoliisin 
poliisimiehiä). Myös poliisin ennalta estävä järjestyksenvalvonta tulee vaikeutumaan. 
Tällä ennalta estävällä toiminnalla pyritään estämään muun muassa keskusta-
alueiden järjestyshäiriöitä ja pahoinpitelyitä ennen niiden tapahtumista.

Myös pelastustoimen tehtävät tulisivat lisääntymään ja kustannukset sen myötä kas-
vamaan.
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Pykäläkohtaiset kommentit

Alkoholilaki

17 §
Enintään 5,5, tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman vähittäis-
myynti tulee lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta ja siten myös mahdollisia alkoho-
lihaittoja. Viranomaisten tehtävät tulevat mahdollisesti lisääntymään haittojen lisään-
tymisen myötä.

20 §
Esityksen mukaan lupaviranomaisen (AVI) on pyydettävä lausunto anniskelulupaha-
kemuksesta kunnalta ja poliisilta. AVI perii valtioneuvoston maksuasetuksen mukaiset 
maksut sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä. Poliisi ei voi periä maksua lau-
sunnostaan. Sisäministeriön poliisiosaston näkemyksen mukaan poliisin lausunnon
valmisteluun käytetty aika voisi olla perusteltua säätää maksulliseksi toiminnaksi.

Sisäministeriön poliisiosasto pitää toiminnasta aiheutuvien haittojen vähentämisen 
kannalta hyvänä, että lupaviranomaisen on pyydettävä lausunto anniskelulupahake-
muksesta kunnalta ja poliisilta. Lisäksi on perusteltua, että anniskelualueen lähialuei-
den toimijoille varataan mahdollisuus esittää huomautuksensa.

39 §
Pykälän perusteluissa viitataan poliisin myöntämään ajokorttiin. Nykyisin Liikenteen 
turvallisuusvirasto myöntää ajokortit ja voimassa olevia ajokortteja on siis sekä polii-
sin että Liikenteen turvallisuusviranomaisten myöntäminä. Poliisi puolestaan myöntää 
passit ja henkilökortit. Pykälässä sen sijaan mainitaan "viranomaisen myöntämällä", 
joka tässä yhteydessä oikeammin muotoiltu.

43 §
Jatkoaikailmoituksella saisi jatkaa ilmoituksen perusteella anniskelua kello neljään 
saakka. Erillistä lupaa ei siis enää vaadittaisi. Anniskeltuja alkoholijuomia saisi nauttia 
yhden tunnin ajan anniskelun päättymisestä (42 §). Alkoholijuomien nauttiminen ra-
vintolassa olisi siis mahdollista kellon viiteen saakka aamulla. Ravintoloihin liittyvät 
häiriöt voivat tämän vuoksi lisääntyä ja viranomaisten on entistä vaikeampi puuttua 
ongelmallisten ravintoloiden toimintaan.

Anniskelupaikkojen jatkoaikojen lisääntyminen ja alkoholijuomien nauttimisen myö-
hentyminen tulee lisäämään järjestyshäiriöitä erityisesti taajamien keskustoissa. Tä-
mä tulee lisäämään poliisin tarvetta erityisesti viikonloppuisin. Poliisipalvelujen lisä-
kysyntä kohdistuisi työaikajärjestelyiden kannalta erittäin ongelmallisiin ja kalliisiin ai-
koihin. Tämä puolestaan heikentää kaikkien poliisipalvelujen saatavuutta kun poliisien 
työtunteja joudutaan kohdentamaan entistä enemmän näille ajoille, jos poliisin re-
sursseja ei lisätä.

44 §
On järjestyksen pitämisen kannalta perusteltua edellyttää pykälässä mainituilta annis-
kelupaikoilta tietty määrä järjestyksenvalvojia valvomaan järjestystä ja turvallisuutta 
anniskelupaikoissa. 

65 §
Poliisin mahdollisuus keskeyttää anniskelu vähittäismyynti- tai anniskelupaikassa on 
perusteltua esitetyllä tavalla.

72 §
Alkoholilain 37 §:n 3 momentin mukaan alkoholijuomia myyvä ja vähittäismyynnin tai 
anniskelun valvontaan osallistuva henkilö ei tehtävässään saisi olla alkoholin tai 
muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Tätä kieltoa rikkovaa henkilöä ei kui-
tenkaan voitaisi rangaista alkoholilain 72 §:n mukaan. Voisi olla perusteltua, että täl-
lainen rikkomus tulisi säätää rangaistavaksi 72 §:ssä.
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83 §
Esityksen mukaan poliisimiehellä olisi oikeus ottaa alkoholipitoiset aineet pois henki-
löltä, jolla ei ole oikeutta pitää niitä hallussaan, sekä henkilöltä, joka on päihtymyksen 
vuoksi otettu kiinni poliisilain (872/2011) 2 luvun 2 §:n 1 momentissa mainitussa tar-
koituksessa.

Sisäministeriön poliisiosasto esittää, että alkoholipitoisen aineen poisottaminen tulisi 
olla mahdollista henkilöltä, joka on otettu kiinni poliisilaissa (872/2011), pakkokeino-
laissa (806/2011), esitutkintalaissa (805/2011) tai muussa laissa säädetyllä perusteel-
la. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 4 luvun 1 §:n 2 
momentin mukaan vapautensa menettänyt ei saa pitää hallussaan alkoholia. Tässä 
yhteydessä vapautensa menettäneellä tarkoitetaan tutkintavankeuslain (768/2005) 1 
luvun 2 §:ssä tarkoitettua tutkintavankia ja pakkokeinolain (806/2011) 2 luvun 5 §:n 
nojalla pidätettyä. Lisäksi vapautensa menettäneellä tarkoitetaan kiinni otettua henki-
löä, joka on otettu kiinni poliisilaissa (872/2011), pakkokeinolaissa (806/2011), esitut-
kintalaissa (805/2011) tai muussa laissa säädetyllä perusteella ja joka ei ole tutkinta-
vanki tai pidätetty. Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 9 luvun 3 
§:ssä säädetään vapautensa menettäneen turvatarkastuksesta. Poliisilla on siis jo nyt 
laaja toimivaltuus ottaa vapautensa menettäneiltä alkoholi pois.

Alkoholilakiesityksen 83 §:n viittaus poliisilain 2 luvun 2 §:ään tässä yhteydessä var-
sin suppea ja on toisaalta ristiriidassa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta an-
netun lain (841/2006) 4 luvun 1 §:n 2 momentin kanssa. Poliisi ottaa kiinni myös muil-
la perusteilla kuin vain henkilön itsensä suojaamiseksi. Esimerkiksi rikoksilta ja häi-
riöiltä suojaamiseksi voidaan ottaa kiinni poliisilain (872/2011) 2 luvun 10 §:n 2 mo-
mentissa mainitussa tarkoituksessa. Henkilö voidaan ottaa kiinni, jos paikalta poista-
minen on todennäköisesti riittämätön toimenpide eikä rikosta voida muuten estää 
taikka häiriötä tai vaaraa muuten poistaa. Kiinniotetut henkilöt ovat monesti päihtynei-
tä ja heillä voi olla hallussaan alkoholipitoisia aineita.

Sisäministeriön poliisiosaston näkemyksen mukaan poisotettujen alkoholijuomiin liit-
tyvät poliisin toimenpiteet tulee olla mahdollisimman kevyitä ja toimivia hallinnollisen 
prosessien kannalta. Poliisille ei pidä asettaa esityksen mukaista 12 tunnin tai 30 vuo-
rokauden alkoholijuoman säilytysvelvollisuutta. 

Sen sijaan avatussa astiassa että avaamattomassa astiassa olevan vähäarvoisen ai-
neen hävitysmahdollisuutta sisäministeriön poliisiosasto pitää perusteltuna muutok-
sena nykyiseen. Sisäministeriön poliisiosaston näkemyksen mukaan "arvoltaan vä-
häinen" -ilmaisu tulisi määrittää tarkemmin. Löytötavaralain (778/1988) 3 §:ssä on 
säädetty vähäarvoisesta löytötavarasta. Vähäarvoisena pidetään löytötavaraa, jonka 
raha-arvo on enintään 20 euroa ja jolla ei ilmeisesti ole omistajalle erityistä käyttö-, 
tunne- tai muuta henkilökohtaista arvoa. Löytötavaralakia muutettiin vuonna 2001, jol-
loin lain 3 §:ssä vähäarvoisen löytötavaran arvoksi määriteltiin 20 euroa. Vähäarvoi-
sen aineen arvo voisi olla alkoholilaissa esimerkiksi 25 euroa, kun verrataan tätä löy-
tötavaralain muotoiluun ja huomioidaan rahanarvon muuttuminen.

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 4 luvun 1 §:n 
muuttamisesta

Muutoksella muutettaisiin viittausta tulevan alkoholilakiin. Tämä on sisäministeriön 
poliisiosaston näkemyksen mukaan perusteltu muutos.

Muut esitetyt lakimuutokset

Ei kommentoitavaa

Muuta

Sisäasianministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä asettama päihtyneiden 
kiinniottamista, kuljettamista, kohtelua ja hoitoa selvittävä työryhmä ehdotti vuonna 
2011, että poliisin osuutta päihtyneiden kiinniotoissa, kuljettamisessa ja säilöönotois-
sa on perusteltua vähentää, ja vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden roo-
lia. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä käsitteli 28.10.2014 selviämisasemapalve-
luiden kehittämistä. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä linjasi, että poliisin osuutta 
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päihtyneiden kiinniotoissa, kuljettamisessa ja säilöönotossa tulee vähentää ja sosiaa-
li- ja terveyshuollon toimijoiden roolia vahvistaa.

Sosiaali- ja terveystoimen palvelujärjestelmän kehittäminen on käynnissä. Hallitusoh-
jelmaan perustuen kuntien järjestämisvastuulla nyt olevat sosiaali- ja terveyspalvelut 
on vuoden 2019 alusta lukien tarkoitus siirtää perustettavien itsehallinnollisten maa-
kuntien tehtäväksi.

Tehtyjen poliittisten linjausten toteuttamiseksi sisäministeriön poliisiosasto pitää toi-
minnallisesti välttämättömänä, että päihtyneiden kiinniotoissa ja kuljetuksissa poliisin 
vastuuta vähennetään. Selviämisasemaverkosto tulee perustaa sisäisen turvallisuu-
den ohjelman ministeriryhmän linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distuksen yhteydessä vahvistamaan päihdehaittojen torjuntaa. Tällä hetkellä sel-
viämisasemia ei ole riittävästi huomioiden tämän esityksen seurauksena ilmenevä 
päihdehaittojen kasvu.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo

Poliisitarkastaja Jari Pajunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
23.01.2017 klo 14:44. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liite Poliisin hälytystehtävät tiettyinä kellonaikoina

Tiedoksi Sisäministeri Paula Risikko
Erityisavustaja Juuso Rönnholm
Kansliapäällikkö Päivi Nerg
Sisäministeriö / pelastusosasto
Poliisihallitus
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Liite

Poliisin usein päihteisiin liittyvät hälytystehtävät (pahoinpitely ja tappelu, päihtynyt henkilö, häiriökäyttäy-
tyminen ja ilkivalta, juopumus liikenteessä ja kotihälytys) vuonna 2015 eri viikonpäivinä klo 14.00 - 07.00 
välisenä aikana

Poliisin pahoinpitelytehtävät vuonna 2015 eri viikonpäivinä klo 14.00 - 07.00 välisenä aikana


