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TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 7.9.2016 TEM/1640/03.01.01/2016 

 
Lausunto majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4§:n muuttamisesta 
 
 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jäljempänä PAM) lausuu pyynnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta annetun lain 4§:n muuttamisesta. 

 

PAM ei vastusta ilmoitusmenettelystä luopumista, mutta muutokseen liittyy riskejä, joita ei tule ohittaa kevyin 

perustein. PAMissa katsotaan myös, että majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettua lakia olisi ollut hyvä 

tarkastella yhtä aikaa alkoholilain kokonaisuudistuksen kanssa. 

 

PAM pitää erittäin hyvänä asiana, että esityksen mukaan poliisilla säilytetään edelleen mahdollisuus majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta annetun lain 12§:n 3 momentissa puuttua ravitsemistoiminnassa ilmenneisiin puutteisiin. 

Poliisin resurssien on oltava riittävät, jotta sillä on ylipäänsä mahdollisuus puuttua havaittuihin puutteisiin. 

 

Poliisin resursseja käsiteltäessä on lisäksi huomioitava, että laki järjestyksenvalvonnasta muuttuu vuoden 2017 

alussa ja uusi laki mahdollistaa kiertävän järjestyksenvalvonnan ravintoloissa sen sijaan, että niissä olisi omaa 

järjestyksenvalvontaa. Tämä heikentänee järjestyksenvalvonnan laatua ja lisää vaaratilanteita ravintoloissa eikä 

järjestyksenvalvonnan ennaltaehkäisevä tavoite toteudu kiertävässä järjestyksenvalvonnassa.  

 

PAM on huolissaan siitä, että ravintolat, joilla on anniskeluoikeus, mutta ei nykylainsäädännön mukaista 

jatkoaikalupaa, jatkaisivat muutoksen myötä aukioloa ns. yökahvilana. On muistettava, että uuden alkoholilain 

valmistelun yhteydessä on esitetty, että jatkoaikaluvista luovuttaisiin kokonaan. PAMin mielestä tämä muutos 

yhdistettynä valvonnan vähenemiseen on omiaan lisäämään luvatonta anniskelua. Siitä syystä luvattoman 

anniskelun estämiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi on valvontaresursseja lisättävä ja tarkastajien oikeuksia 

parannettava. Osana harmaan talouden toimintasuunnitelmaa on esitetty on-line kassarekisterijärjestelmien 

käyttöönottoa. Uudet järjestelmät mahdollistaisivat myös aiemmin tavoitteena olleen pakollisen reaaliaikaisen 

alkoholivarastokirjanpidon toteuttamisen, joka osaltaan helpottaisi valvovien viranomaisten työtä ja vähentäisi 

harmaata taloutta. Valvovien viranomaisten toimivaltuuksia on myös laajennettava siten, että heillä on oikeus 

tarkastaa toiminta paikoissa, joissa epäillään anniskelutoimintaa, mutta ei ole myönnettyjä tai voimassaolevia 

anniskelulupia. 

Lisäksi alkoholilain uudistamisen yhteydessä niin anniskelun kuin vähittäismyynnin omavalvontaa on 

kehitettävä. Omavalvonnan minimivaatimukset ja velvoite omavalvontasuunnitelman laatimisesta on 

kirjattava uuteen lakiin.  
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PAM katsoo, että uuden alkoholilainsäädännön valmistelussa on kiinnitettävä erityishuomiota anniskelulupien 

myöntämisen perusteisiin ja jatkossa luvan myöntämiseen pitää liittyä tiukempi valvonta niin anniskelussa, 

asiakasturvallisuudessa kuin työturvallisuudessa. Ravintoloiden on huomioitava henkilökunnan määrä ja 

osaamisen riittävyys anniskelussa sekä työturvallisuus että asiakkaiden turvallisuus. Yötyö edellyttää työnantajilta 

lisäpanostuksia työturvallisuuteen ja työsuojeluun. Yötyön aiheuttamat kuormittavuustekijät on huomioitava 

työsuojelun toimintasuunnitelmassa.  

 
 
Helsingissä 20.10.2016 
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