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Sosiaali- ja terveysministeriö
LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ALKOHOLILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 5.2.2018
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jatkossa PAM) ottaa kantaa luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi
alkoholilain täytäntöönpanosta järjestyksenvalvonnan osalta.
Järjestyksenvalvonnan taattava asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus
PAM on kannattanut alkoholilain uudistukseen liittyvissä lausunnoissaan sääntelyn keventämistä ravintolaalalla osana alkoholilain kokonaisuudistusta, mutta korostanut ettei kevennyksiä tule tehdä työntekijöiden ja
asiakkaiden turvallisuuden kustannuksella.
Alkoholilain uudistuksessa jatkoaikoja koskevaa järjestyksenvalvontavelvoitetta kevennettiin. Lisäksi
uudistuksen myötä alkoholilakiin kirjatut järjestyksenvalvontaa koskevat vaatimukset jäivät
tulkinnanvaraisiksi (45 §) ja ne jäävät viranomaisten ohjeistuksen varaan. Tästä syystä PAM toivoo
viranomaisilta selkeää ohjeistusta muun muassa järjestyksenvalvojien työtehtävistä ja määrästä.
PAM kannattaa alkoholilain täytäntöönpanoa koskevan asetusluonnoksen 9 § ajatusta siitä, että
jatkoaikailmoitus ja jatkoaikalupahakemus tehdään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen
vahvistamalle lomakkeelle, joka sisältää muun muassa kuvauksen jatkoaikaa koskevista alkoholilain 56 §:n 2
momentissa tarkoitetuista vaikutuksista ja niitä koskevista luvanhaltijan toimenpiteistä.
PAM toivoo, että anniskeluluvanhakijan olisi lisäksi esitettävä lomakkeessa konkreettinen suunnitelma
järjestyksenvalvonnan järjestämisessä myös sellaisissa tilanteissa, joissa asiakasmäärät vaihtuvat lyhyen ajan
sisällä merkittävästi (esim. tapahtumien johdosta) ja tilanteissa, joissa asiakasmäärät jäävät jatkoajalla alle
sadan (100) asiakkaan.
Jotta työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus taataan jatkossakin, järjestyksenvalvojan tulee keskittyä
päätehtävään eli järjestyksenvalvontaan. PAM korostaa, että mikäli järjestyksenvalvontaan on mahdollista
liittää oheistehtäviä, ne eivät saa vaikeuttaa itse järjestyksenvalvontatehtävää. Järjestyksenvalvoja ei
kuitenkaan voi tehdä sellaista oheistyötä, joka sitoo hänet ja hänen huomiokykynsä toiseen työhön tai
työpisteeseen. Tällaiseen järjestyksenvalvontaan ei myöskään saa käyttää kiertävää järjestyksenvalvontaa
muuta kuin ylimääräisenä voimavarana.
Uuteen alkoholilakiin on kirjattu, että klo 01:30 jälkeen, anniskeluluvanhaltijan tulee asettaa yksi
järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti. Lupaviranomainen voi kuitenkin pienentää tätä
vaatimusta tai poistaa sen kokonaan, jos vaatimus on selvästi tarpeeton. PAM edellyttää, että viranomaisten
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ohjeistuksessa määritellään mahdollisimman yksiselitteisesti tarvittavien järjestyksenvalvojien määrä, jotta
ohjeistus ei jää tulkinnanvaraiseksi. Tämä käytäntö edistäisi myös asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuuden
lisäksi yrittäjien tasapuolista kohtelua ja alueellista tasa-arvoa.
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