
 

 

 

Alkoholihallinnon palvelut maakunnassa vuodesta 2021 eteenpäin 
 
 
1. Mitä varten ko. palvelukokonaisuus on olemassa eli mikä on sen tärkein tavoite? 
 
Alkoholihallinnon tarkoituksena on alkoholilain mukaisesti vähentää alkoholipitoisten 
aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin 
käyttäjilleen, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi.  
 
Korkealaatuinen alkoholihallinto edellyttää, että viranomaistoiminta on suunnitelmallista, 
sitä tehdään riittävin voimavaroin ja tarkastukset ja muut toimenpiteet ovat oikein 
kohdennettuja, tehokkaita sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti 
kohtelevia.  
 
Alkoholihallinnon tehtävänä on tukea yrityksiä ja muita toiminnanharjoittajia tunnistamaan 
toimintansa aiheuttamat riskit ja niihin vaikuttavat tekijät (omavalvonta) sekä poistamaan 
nämä riskit tai ehkäisemään niiden aiheuttamat vaarat ja terveyshaitat. 
 
 
2. Mitkä ovat ne keinot, joilla tavoitteeseen päästään? 
 
Keinoista tärkeimmät ovat yritysten neuvominen ja valvominen, jotta nämä toimivat 
turvallisesti ja säädösten mukaisesti, sekä kansalaisten informointi.  
 
Alkoholihallinnon palveluissa  

 neuvotaan ja ohjataan yrityksiä ja yhteisöjä  
 käsitellään ilmoituksia ja myönnetään lupia sekä 
 tehdään tarkastuksia ja varmistetaan epäkohtien poistaminen. 

 
Asiakaslähtöinen ja oikea-aikainen viestintä sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen 
ovat myös tärkeitä vaikuttavuuden lisäämiseksi. 
 
 
3. Keitä ovat tämän palvelukokonaisuuden asiakkaat? 
 
Alkoholihallinnon palvelut on tarkoitettu yrityksille, yhteisöille, kunnille ja muille 
viranomaisille sekä maakunnan asukkaille. Palvelukokonaisuuden asiakkaita ovat yritykset 
ja yhteisöt, julkisen sektorin toimijat sekä maakunnan asukkaat. 
 
  



 

 

4. Mitkä ovat tämän palvelukokonaisuuden tuotteet ja yksittäiset palvelut? 
 
Viestintä- ja tietopalvelut 
 
Viestintä- ja tietopalvelut koostuvat maakunnallisesta viestinnästä maakuntien omilla 
verkkosivuilla sekä valtakunnallisesta viestinnästä muiden toimijoiden verkkosivuilla.  
Erilaisia kanavia ovat:  

 Maakuntien tulevat verkkosivut   
 valvira.fi (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja vuodesta 2021 alkaen 

Luova-virasto)  
 suomi.fi 
 avoindata.fi 

 
 
Neuvontapalvelut 
 
Alkoholihallinnon neuvonta on pääsääntöisesti maksutonta ja sitä annetaan sekä yrityksille 
niiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja kansalaisille esimerkiksi erilaisten 
tilaisuuksien alkoholitarjoiluiden osalta. Ohjausta ja neuvontaa annetaan sekä yleisellä 
tasolla että myös yksittäisiin tapauksiin. Maakunnissa neuvonta järjestetään  

 sähköpostitse tai chat-palveluna  
 puhelimitse (esim. päivystyspuhelin) ja  
 verkkosivuilla. 

 
 
Luvat, ilmoitukset ja päätökset 
 
Alkoholijuomien anniskeluun ja vähittäismyyntiin liittyvät luvat haetaan maakunnasta ja 
tukkumyyntiin, valmistukseen ja käyttöön liittyvät luvat Valvirasta. Ilmoitukset anniskeluun 
ja vähittäismyyntiin tehdään maakuntaan lukuun ottamatta kansainvälistä liikennettä ja 
lentokenttiä, joiden osalta ilmoitukset tehdään Valviraan.  
 
Hakemuksia ja ilmoituksia varten olisi järkevintä järjestää valtakunnallinen ja maakuntien 
ja Valviran yhteinen sähköinen asiointipalvelu, koska alkoholielinkeinoa koskevat luvat ja 
ilmoitukset ovat jakautuneet maakuntien ja Valviran kesken ja alkoholielinkeinoa koskevat 
sähköiset palvelut on jo nyt tehty yhteisesti kattamaan koko alkoholielinkeino.  
 
Luvat ja ilmoitukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Tarkempia tietoja erilaisten lupien 
edellytyksistä ja ilmoituksia koskevista vaatimuksista löytyy em. verkkosivuilta. 
 
 
 
 



 

 

Valvontapalvelut 
 
Valvomalla alkoholilain noudattamista varmistetaan, että alkoholijuomien anniskelu- ja 
vähittäismyyntitoimintaa harjoitetaan turvallisesti ja riskejä minimoiden. Anniskelun ja 
vähittäismyynnin valvonta maakunnissa on maksullista. Luvanhaltijoilta peritään 
vuosittainen alkoholilain mukainen valvontamaksu.  
 
Viranomaiset käyvät tarkastamassa anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa, että toiminta 
täyttää lainsäädännön vaatimukset ja että luvanhaltijan omavalvonta on riittävää ja 
toimivaa. Tarvittaessa voidaan valituskelpoisella hallintopäätöksellä antaa huomautus tai 
seuraamusmaksu ja ääritapauksessa lupaa tai hyväksymistä voidaan rajoittaa tai se 
voidaan peruuttaa.  
 
Valvonnan hyöty näkyy alkoholihaittojen vähenemisenä sekä hyvänä ja terveellisenä 
elinympäristönä. Yritykset hyötyvät toimivasta valvontajärjestelmästä siten, että asiakkaat 
voivat luottaa siihen, että toiminta on turvallista ja säännösten mukaista. Toimiva 
viranomaisjärjestelmä huolehtii myös siitä, että mikään toimija ei saa vääristynyttä 
kilpailuetua laiminlyömällä velvoitteitaan esimerkiksi jättämällä verot maksamatta. 
 
Kansalaiset hyötyvät alkoholihallinnon palveluista siten, että he voivat luottaa 
elinympäristön turvallisuuteen ja siihen, että alkoholijuomia ei myydä esimerkiksi 
alaikäisille. Lisäksi kuluttajat saavat alkoholiin liittyvissä kysymyksissä asiantuntija-apua ja 
viranomaispalveluja. 
 
 
5. Mitkä ovat liittymä- ja rajapinnat maakunnan muiden palvelujen ja toisten 
organisaatioiden tuottamien palvelujen kanssa? 
 
Alkoholihallinnon tehokkaan toimeenpanon edistämiseksi hyvä yhteistyö maakunnan 
muiden toimijoiden kanssa on tärkeää. Alkoholihallinnolla on yhdyspintoja erityisesti  

 yrityspalveluihin, 
 ympäristöterveydenhuoltoon sekä  
 sosiaali- ja terveydenhuoltoon, erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön.  

 
Maakunnan sisäisen yhteistyön lisäksi tärkeitä yhteistyötahoja ovat poliisi, verohallinto, 
kunta sekä Valvira. 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Miten maakunnan sisäinen yhteistyö näiden palvelujen asiakaslähtöiseksi 
tuottamiseksi on järjestettävä? 
 
Maakuntien alkoholihallinnon resurssit ovat maakunnasta riippuen 0,5-10 htv. 
Todennäköisesti tarkoituksenmukaisin malli olisi järjestää alkoholihallinto usean 
maakunnan yhteistyönä erityisesti niillä alueilla, joissa käytettävissä olevia resursseja on 
vähän.  
 
Erityisesti tasapuolinen alkoholihallinnon palveluiden saanti ja valvontatoiminta edellyttävät 
yhteistyötä. Alkoholihallinnolla on myös saman tyyppisiä valvontatehtäviä ja -kohteita kuin 
ympäristöterveydenhuollolla, mutta valvontatarve painottuu ilta- ja yöaikaan. 
 
Mitä tietojärjestelmiä asiantuntijoiden ja asiakkaiden käytössä on oltava, että nämä 
palvelut voidaan tuottaa asiakaslähtöisesti? 
 
Tietojärjestelmien tulee olla helppokäyttöisiä, kattavia ja valtakunnallisia, jotta 
asiantuntijoiden työ on sujuvaa ja yhteistyö muiden maakuntien sekä ohjaavien virastojen 
kanssa on mahdollisimman helppoa. Myös asiakkaat hyötyvät toimivista tietojärjestelmistä 
nopeutuvana ja täsmällisempänä palveluna. 
 
Valvonnan vaikuttavuuden ja ohjauksen tueksi tarvitaan valtakunnallisesti ja alueellisesti 
kattavaa tilannetietoa alkoholihallinnon eri osa-alueista. ALLU-tietojärjestelmä 
(alkoholielinkeinorekisteri, toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä) vastaa näihin 
tavoitteisiin, mutta se vaatii kokonaisuudistuksen, koska tietojärjestelmä on yli 20 vuotta 
vanha eikä sovellu täysin uuden alkoholilain vaatimuksiin. Erityisesti tavoitteena on lisätä 
ja parantaa sähköisen asioinnin palveluita. 
 


