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HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 
/2005 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemis-
toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

Talousvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta lähettäessään hallituksen esityksen laiksi majoitus-ja 

ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 138/2004 vp) valmistelevasti 

käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava 

asiasta lausunto talousvaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, kauppa- ja teollisuusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Leena Piipponen, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö 

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali-ja terveysministeriö 

- lakimies Marja Pajukoski, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 

- ylikomisario, lupayksikön johtaja Ari Taipale, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 
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- sopimusvastaava Nikolas Elomaa, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

HE 138/2004 vp Versio 0.1 

- asiamies, varatuomari Juhani Hopsu, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, joka korvaisi 

nykyisen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen. Voimassa olevan lainsäädännön 

mukaisesti lakiin otettaisiin majoitustoiminnan harjoittajalle asetettu velvollisuus tehdä ilmoitus 

majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta. Laki olisi kuitenkin matkustajailmoituksen 

tekemisestä vastuussa olevien osalta nykyistä sääntelyä laa- jempi. Ilmoituksentekovelvollisuus 

koskisi nykyisestä poiketen myös leirintäalueen pitäjää sekä niin sanottua aamiaismajoitusta ja 

maatilamatkailua harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa. Lakia sovellettaisiin myös muiden 

majoitustilojen, esimerkiksi loma-asuntojen, ammattimaiseen tarjoamiseen. 

Matkustajailmoituksen sisältö olisi voimassa olevaa sääntelyä yksityiskohtaisempi. 

Matkustajailmoituksessa annettaviin tietoihin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa matkustajan 

mukana olevaa puolisoa ja alaikäisiä lapsia koskevat henkilötiedot. 

Uutta on myös, että ehdotuksen mukaan majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää 

automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti matkustajatiedoista matkusta-jarekis 

teriä. 

Kuten nykyisinkin majoitustoiminnan harjoittajan olisi toimitettava ulkomaalaista koskevat 

matkustajatiedot poliisille. Lisäksi poliisilla olisi oikeus saada myös muiden matkustajien 

matkustajatietoja. Myös rajavartio laitoksella, tullilaitoksella, pelastusviranomaisilla ja 

terveydensuojeluviranomaisilla olisi oikeus saada matkustajatietoja tehtäviensä suorittamista 

varten. 

Ehdotettuun lakiin otettaisiin ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa sekä majoitus-ja 

ravitsemisliikkeen asiakasvalintaoikeutta ja järjestyksenpitoa koskevat säännökset, jotka vastaavat 

sisällöltään suurelta osin voimassa olevia säännöksiä. 
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Lakia ei sovellettaisi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa 

tarkoitettujen yksityisten palvelujen tuottajien tarjoamiin sosiaalihuollon asumispalve-luihin tai 

kuljetukseen liittyvään majoitukseen kulkuvälineessä. Lakia ei myöskään sovellettaisi vain 

yhteisön, säätiön tai laitoksen omalle henkilökunnalle tarkoitettuun loma-asunnon tai muun 

majoitustilan tarjoamiseen. Sama koskee elintarvikkeiden tai alkoholittomien juomien tarjoamista 

asiakkaille, jos se on vähäistä toiminnanharjoittajan samassa liikehuoneistossa harjoittamaan 

muuhun elinkeinotoimintaan verrattuna. 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittajien valvontaviranomaisina toimisivat 

kihlakunnan poliisilaitokset toimialueellaan. Valvonnan tehostamiseksi esityksessä ehdotetaan, 

että poliisi voisi puuttua epäasianmukaisesti harjoitettavaan majoitus-ja ravitsemistoimintaan 

pakkokeinoin. 

^ Voimassa olevan terveydensuojelulain mukaan majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittajan on 

tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle majoitus-ja ravitsemis-liikehuoneiston 

perustamista ja käyttöönottoa koskeva ilmoitus. Tätä ilmoitusmenettelyä uudistettaisiin siten, että 

terveydensuojeluviranomainen lähettäisi tiedon majoitus-ja ravitsemisliikehuoneistoa koskevasta 

ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon poliisi- ja 

pelastusviranomaisille, joilla olisi oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa. Uudistus 

korvaisi nykyisen poliisille annettavan erillisen selvityksen majoitus- ja ravitsemisliikkeestä. 

Esitykseen liittyvät lisäksi ehdotukset laeiksi terveydensuojelulain ja järjestyksenvalvojista 

annetun lain muuttamisesta. 

, Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on 

hyväksytty ja vahvistettu. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Yleistä 

Hallintovaliokunta on tässä lausunnossaan arvioinut hallituksen esitykseen sisältyvää ensimmäistä 

lakiehdotusta laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. 

Esityksen perustavoitteena on saattaa lakitasolle ja samalla selkeyttää majoitus- ja 

ravitsemistoimintaa koskeva sääntelyä. Lakiesityksellä ei näytä olevan 
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merkittäviä/vaikutuksia sen paremmin majoitus- ja ravitsemisalanyritystoimintaan kuin tähän 

elinkeinoon kohdistuvaan viranomaisvalvontaan. Myöskään säädännäisesti lakiehdotuksen hy-

väksyminen ei muuta paljon nykytilaa. 
 

Ravitsemistoiminnasta 

Lakiehdotuksen 1 §:n mukaan ravitsemistoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa 

ruoan tai juoman tarjoamista yleisölle terveydenhuoltolaissa (763/1994) tarkoitetussa 

elitarvikehuoneistossa nautittavaksi. 

Asiantunti]akuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, ettei ravintolan ohjelmatoimintaa 

ole lakiehdotuksessa säännelty lainkaan. Tällöin on viitattu muun muassa siihen, että ravintoloissa 

on järjestetty ammattinyrkkeily otteluja ja seksimessuja. 

Kokoontumislain (530/1999) esitöiden perusteella on selvää, että kokoontumisla-kia on 

tarkoitettu sovellettavan myös ravintoloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksiin (HE 145/1998 vp). 

Nyt esillä olevasta hallituksen esityksestä puuttuu kuitenkin nykyi- 

seen majoitus- ravitsemisliikkeestä annettuun asetukseen (727/1991) sisältyvä selventävä 

viittaussäännös. 

Valiokunta pitääkin välttämättömänä hallituksen esityksen täsmentämistä. Tämä voi 

tapahtua esimerkiksi ottamalla 1 §:n 4 momentiksi, jolloin hallituksen esityksen 4 momentti 

siirtyy 5 momentiksi, seuraavan sisältöinen uusi säännös: "Yleisötilaisuuden järjestämisessä 

majoitus- ja ravitsemisliikkeessä noudatetaan, mitä kokoontumislaissa (530/1999) säädetään". 

Täsmennys merkitsee sitä, että yleisötilaisuuksien sääntely muodostuu johdonmukaiseksi 

tilaisuuksien järjestämispaikan suhteen (ks. kokoontumisiani 14 ja 15 §). Valiokunta katsoo 

lisäksi, että tulkintaongelmien vähentämiseksi on syytä harkita tavanomaisena pidettävää 

ravitsemistoimintaa koskevan määritelmän ottamista lakiin. Esityksessä sääntely on 1 §:n 1 

momentin 2 kohdan varassa. 
 

Asiakasvalintaoikeus ja järjestyksenturvaaminen 

Majoitus-ja ravitsemistoiminnan harjoittajalla ja liikkeen henkilökunnalla on 5 §:n 1 momentin 

nojalla oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen, jos siihen on järjestyksenpidon tai 

liikkeen|oiminta-ajatuksen vuoksi perusteltu syy. 

Esityksen perusteluissa selostetaan syrjintäkieltoa koskevien rikoslain ja yhden-

vertaisuuslain (21/2004) säännöksiä. Koska saadun selvityksen mukaan majoitus- ja ra-
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vitsemisliikkeissä on ilmennyt syrjintätapauksia, valiokunta pitää tärkeänä, että lakiehdotukseen 

lisätään maininta syrjintäkiellosta tai viittaus yhdenvertaisuuslain 6 §:ään ja rikoslain 11 luvun 9 

§:ään. 

Valiokunta toteaa lisäksi puutteena, ettei hallituksen esityksen perusteluissa määritellä 

tarkemmin liikkeen "toiminta-ajatusta". 

Lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentissa on laajennettu järjestyksenvalvojan toimialu-etta 

liikkeen välittömään läheisyyteen. Lisäys selkeyttää järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia 

esimerkiksi ravintolan jonossa tai edustalla. 
 

Henkilötietojen sääntelystä 

Lailla säätämisen vaatimuksesta. Perustuslain 10 § turvaa yksityisyyden suojan perusoikeutena 

jokaiselle. Pykälän 1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 

Aiemmin vastaava säännös sisältyy hallitusmuodon 8 §:ään. Henkilötietojen suojaa koskeva 

lakiviittaus edellyttää lainsäätäjän säätävän tästä oikeudesta, 

mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. Lainsäätäjän liikkuma- 

alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötieto]ensuoja osittain sisältyy perustuslain 10 §:n 

1 momentissa suojatun yksityiselämän piiriin (PeVM 25/1994 vp). 

Ĵ-j Yleiset säännökset henkilötietojen käsittelystä sisältyvät henkilötietolakiin 

(523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999). Li-

säksi niin sanottuun erityislainsäädäntöön sisältyy säännöksiä henkilörekisteristä ja hen-

kilötietojen käsittelystä. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon Pe VL 14/1998 vp mukaan tärkeitä lailla 

säänneltäviä asioita ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen 

sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja 

tietojen säilytysaika rekistereissä sekä rekisteröityjen oikeusturva samoiluin näiden 

seikko- j/1 jen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus laintasolla (näin myös Pe 

VL 13/2000 vp ja Pe VL 21/2001 vp). 

olj(c> Hallintovaliokunnan, jonka toimialaan henkilötietokysymykset kuuluvat, linjan- 

vedot henkilötietojen laintasoisesta sääntelystä vastaavat perustuslakivaliokunnan kan-

toja. Hallintovaliokunta on pitänyt asianmukaisena lähtökohtana pyrkimystä säätää hen-
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kilötietojen suojaan liittyvistä seikoista mahdollisimman yksityiskohtaisesti lain tasolla 

(esim. HaVL 16/1998 vp). Tämä koskee myös rekisterien tietosisältöä. 

l̂̂ j Perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan kannanotot siitä, mitkä henkilö- 

tietojen käsittelyä koskevat asiat kuuluvat lailla säätämisen piiriin, ovat vakiintuneet. 

Matkustajailmoitus, matkustajatiedot sekä rnatkustajarekisteri. Majoitustoimin-

nan harjoittaja on lakiehdotuksen mukaan vastuussa siitä, että matkustajasta tehdään 

matkustaj ailmoitus. Matkustajailmoituksessa mainittavat tiedot ilmenevät 6 §:n 1 mo-

mentista. 

Näistä matkustajatiedoista majoitustoiminnanharjoittajan on 7 §:n nojalla pidettävä 

automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti matkustajarekisteriä. Matkustajatietoja ja 

matkustajarekisteriä käytetään saman pykälän mukaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi. 

Valiokunta pitää perusteltuna 6 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa mainittujen tietojen 

keräämistä matkustajailmoituksella matkustajarekisteriin. Momentin 7 kohdan mukaan tällaiseen 

ilmoitukseen tulee liittää myös tieto siitä "tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, 

kokouksen vai muun syyn takia". Perustelujen mukaan majoittumisen tarkoitus on 

matkailutilastoinnissa tärkeä tieto, koska vapaa-ajanmatkat tehdään eri syistä ja eri kohteisiin kuin 

työ- ja kokousmatkat. Valiokunta ei pidä asianmukaisena, että tällaisten 7-kohdassa tarkoitettujen 

tietojen antamiseen on lakisääteinen velvollisuus, jonka noudattamisen tehostamiseksi 

lakiehdotukseen sisältyvät Iisaksi säännökset pakkokeinojen käyttämisestä ja 

rangaistusseuraamuksesta. Valiokunta katsookin, että 6 §:n 1 momentin 7 kohdan sääntelyn tulee 

perustua siihen, että matkustaja antaa tällaiset tiedot vapaaehtoisesti. 

Matkustajarekisterin osalta valiokunta toteaa, että 7 §:ää on tarpeen täydentää 6 §:n 1 

momentin 7 kohdan tietojen käyttötarkoituksella. Lisäksi valiokunta toteaa, että 

matkustajatietojen rekisteröintiä ja tietojen luovuttamista poliisille koskevasta säännöksestä 

ilmenee, että majoitustoiminnanharjoittaja pitää matkustajarekisteriä viranomais-tarvetta varten. 

Lakiehdotuksesta sen sijaan ei käy ilmi, että majoitustoiminnanharjoit- 

tajalla itsellään tai muulla yksityisellä taholla olisi oikeus käyttää matkustajarekisterin 
e /  .  

tietoja, vaikka tällaiseni tarve on olemassa vapaaehtoisesti luovutettavien majoittumisen   /r^ 

tarkoitusta koskevien tietojen osalta. 
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Matkustajailmoitusta koskeva 6 §:n säännös perustuu osaltaan Schengenin yleissopimuksen 

45 artiklaan, jonka mukaan majoitustoiminnan harjoittajan tulee valvoa, että majoitusliikkeeseen 

majoittuneet ulkomaalaiset täyttävät ja allekirjoittavat ilmoituslomakkeet sekä todistavat 

henkilöllisyytensä. Lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin säännös on valiokunnan käsityksen mukaan 

riittävän joustava matkustajan kannalta. Ilmeisesti sen on katsottava myös täyttävän mainitun 

artiklan vaatimukset siitä, että matkustajan on täytettävä ilmoituslomake. 
 

Muut kannanotot 

Ravitsemisliikkeen aukioloaika. Esityksen mukaan ravitsemisliikkeen aukioloaika on 

elinkeinonharjoittajan vapaasti päätettävissä. Liikkeen pitäminen avoinna yöllä kello kahden ja 

viiden välillä edellyttää kuitenkin ilmoituksen tekemistä poliisille. Valiokunta pitää tärkeänä, että 

poliisi voi 4 §:n 3 ja 4 momentin nojalla antaa määräyksiä ravit-semistoiminnanharjoittamisesta 

tai kieltää sen, jos on perusteltua syytä epäillä, että ravitsemisliikkeen aukioloajan pidennyksestä 

aiheutuu kohtuutonta haittaa asuinympäristölle tai vakavaa häiriötä yleiselle järjestykselle ja 

turvallisuudelle. Säädettävällä lailla ei muuteta alkoholijuomien säännönmukaisia anniskeluaikoja 

tai anniskelun jatkoaikoja koskevia säännöksiä. 

Rangaistussäännökset. Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että lakiehdotuksen 13 §:n 1 

momentin 2 kohtaan sisältyvä rangaistussäännös on epäselvä, koska rangaistus kohdistetaan 

siihen, joka "rikkoo 6 §:n 1 momentin säännöksiä matkustajailmoi-tuksen 

tekemisvelvollisuudesta". Tällaista ilmoitusvelvollisuutta ei 6 §:n 1 momentissa suoranaisesti 

määritellä yksilöidysti kenellekkään. Valiokunnan mielestä sääntelyä on tältä osin tarpeen 

selkeyttää. 
Lausunto 

 
) 6 .    Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää, 

 

että talousvaliokunta ottaa huomioon, mitä 

edellä on esitetty. 
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Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 138/2004 vp). 
 

Pidän hallituksen ehdottamaa lakia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, joka korvaisi voimassa 

olevan asetuksen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä (727/1991), yleisesti ottaen selkeänä ja hyvin 

laadittuna. Myönteistä myös on, että ehdotus merkitsisi sääntelytason nostamista perustuslain 80 

§:n vaatimukset täyttävällä tavalla. Esitän lakiehdotuksesta ja sen perusteluista kuitenkin eräitä 

huomautuksia. 
 

Lakiehdotuksen 5 §:ssä on säännökset asiakasvalintaoikeudesta ja järjestyksen turvaamisesta. 

Ehdotuksen perusteluissa (s. 21-22) selostetaan syrjintäkieltoa koskevia rikoslain (11:9) ja 

yhdenvertaisuuslain (21/2004) säännöksiä. Kun näissä säännöksissä tarkoitettu syrjintä on ollut 

erityisenä ongelmana juuri majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, pitäisin tärkeänä, että 

syrjintäkiellosta olisi säännös myös nyt ehdotetussa laissa. Säännös voisi olla luonteeltaan myös 

viittaus rikoslain ja yhdenvertaisuuslain asianomaisiin säännöksiin. 
 

Lakiehdotuksen 7 §:ssä on säännökset matkustajarekisteristä, jota majoitustoiminnan harjoittaja 

voisi pitää matkustajatiedoista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti. 

Ehdotuksen mukaan "matkustajatietoja ja matkustajarekisteriä käytetään yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi". Mitä tietojen 

ja rekisterin "käyttämisellä" tarkoitetaan ja mikä on säännöksen suhde esimerkiksi 

henkilötietolain 10 §:n mukaiseen henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen, ei ilmene 

ehdotuksesta eikä myöskään sen 
2 

 

perusteluista. Niinpä epäselväksi jää muun muassa, onko tarkoituksena, että majoitustoiminnan 

harjoittamisella olisi välittömästi tämän säännöksen nojalla oikeus luovuttaa henkilötietoja. Jos 



 

tämä on tarkoituksena, tietojen luovuttamisedellytysten sääntelyä on pidettävä liian väljänä. Jos 

taas tarkoituksena on, että tietoja voitaisiin luovuttaa vain ehdotuksen 8-9 §:n mukaisissa 

tilanteissa, tämä tulisi ilmaista nimenomaisella säännöksellä. 
 

Perusteluissa katsotaan, että majoitustoiminnan harjoittajan matkustajailmoitusta koskevissa 

velvollisuuksissa olisi kyse perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisesta hallintotehtävästä (s. 

13). Epäjohdonmukaista kuitenkin on, että lakiesityksessä ei tarkastella, täyttääkö ehdotettu 

sääntely ne edellytykset, joita julkisen hallintotehtävän uskominen muulle kuin viranomaiselle 

vaatii. 
 

Hallituksen uutta perustuslakia koskevan esityksen (HE 1/1998 vp, s. 179) mukaan "julkisella 

hallintotehtävällä viitataan tässä yhteydessä verraten laajaan hallinnollisten tehtävien 

kokonaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja 

yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä". 

Minun on vaikea nähdä, että matkustajailmoitusta koskevat velvollisuudet voisivat täyttää 

määritelmän mukaisen julkisen hallintotehtävän tunnusmerkit. 
 

Ehdotuksen 12 §:n säännökset poliisin käytettävissä olevista pakkokeinoista ja 14 §:n 

säännökset muutoksenhausta ovat asianmukaiset sekä perusoikeuksien (PL 18.1 ja 21 §) että 

muutoinkin oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten karmalta. 
 
 
Helsingissä 14.12.2004 

 

Kaarlo Tuori 

Professori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Olli Mäenpää 
14.12.2004 
 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi majoitus-ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 138/2004 vp) 
 
 
Yleistä esityksen hallinnollisista vaikutuksista 

 
Esityksen perustavoitteena on saattaa lain tasolle ja samalla selkeyttää 
majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskevaa sääntelyä. Samalla tarkoituksena on 
myös jossain määrin karsia tarpeetonta sääntelyä. Esityksen tavoitteena on niin 
ikään keventää majoitus- ja ravitsemistoiminnan aloittamiseen liittyvää 
ilmoitusmenettelyä. Matkustajailmoitusmenettelyä uudistetaan siten, että 
laajennetaan jonkin verran viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksia 
majoitusalan yrityksistä ja matkustajista. Lakiesityksellä ei kuitenkaan ole 
merkittäviä vaikutuksia sen paremmin majoitus- ja ravitsemisalan 
yritystoimintaan kuin tähän elinkeinoon kohdistuvaan viranomaisvalvontaan. 
Lakiesityksen hallinnolliset vaikutukset ovat siten hyvin suppeat. Myöskään 
säädännäisesti se ei juurikaan muuta nykytilaa. Tosin sääntelyn saattaminen 
yhtenäisen lain muotoon on välttämätöntä perustuslain 18 §:n asettamien 
vaatimusten kannalta. 

 
Matkustajailmoitus (6 § ja 13 §) 

 
Matkustajailmoitusta koskeva 6 §:n säännös perustuu osaltaan Schengenin 
yleissopimuksen 45 artiklaan, jonka mukaan majoitustoiminnan harjoittajan 
tulee valvoa, että majoitusliikkeeseen majoittuneet ulkomaalaiset täyttävät ja 
allekirjoittavat ilmoituslomakkeet sekä todistavat myös henkilöllisyytensä. 
Ehdotetun pykälän 1 momentissa tämä vaatimus on ehdotettu säänneltäväksi 
siten, että majoitustoiminnan harjoittaja on vastuussa majoitusliikkeeseen 
saapuvasta matkustajasta tehtävästä ilmoituksesta. Säännöksessä ei ole 
määritelty matkustajalle suoranaista velvollisuutta itse tehdä matkustajailmoitus, 
koska tarkoituksena on, että matkustajailmoituksen voisi tehdä paitsi matkustaja 
myös majoitustoiminnan harjoittaja ja tämän henkilökuntaan kuuluva 
matkustajan etukäteen antamien tietojen perusteella. Säännös on tältä osin 
riittävän joustava matkustajan kannalta. Ilmeisesti sen voidaan katsoa täyttävän 
riittävästi myös Schengenin yleissopimuksen 45 artiklan vaatimukset siitä, että 
matkustajan on täytettävä ilmoituslomake. 
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ei 6 §:n 1 momentissa suoranaisesti määritellä yksilöidysti kenellekään, joten 
ehdotetulla rangaistussäännöksellä ei näyttäisi olevan kohdetta. Ilmeisesti 13 
§:n 1 momentin 2 kohdan samoin kuin 12 §:n 1 momentin pakkokeinojen kohde 
olisi selvemmin osoitettavissa, jos 6 §:n 1 momentissa määritellään 
majoitustoiminnan harjoittajalle yleisluonteisen vastuun sijasta velvollisuus 
huolehtia siitä, että matkustajaiimoitus tehdään asianmukaisesti. 



 

EDUSKUNNAN 
HALLINTOVALIOKUNNALLE 
Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
HE 138/2004 

 
 
Yleistä 

Lain tasoinen säädös majoitus-ja ravitsemisalan säätelemiseksi on hyvä uudistus. Nykyinen asetuksen ja 
valtioneuvoston päätös -tasoinen sääntely on aiheuttanut juridista hankaluutta mm. perustuslain kannalta. 
 
Esityksessä on eräitä kohtia, jotka PAMin näkemyksen mukaan tulevat tuottamaan ongelmia erityisesti 
harmaan talouden torjunnan kannalta. Vaikka samaan aikaan olemme laajalla rintamalla torjumassa 
alalla rehottavaa harmaata taloutta, antaa hallituksen lakiesitys uusia mahdollisuuksia harmaalle taloudelle. 
 
Hallituksen esityksen ongelmakohtia 

 
vastaavan hoitajan nimeäminen: hallituksen esityksen mukaan yrittäjän ei tarvitsisi enää nimetä 
vastaavaa hoitajaa sellaisiin ravintoloihin, joilla ei ole alkoholin anniskeluoikeuksia. Tämä antaa 
yrittäjälle mahdollisuuden käyttää entistä laajemmin ns. bulvaaneja ja varsinaisen yrittäjän ja paikan 
vastuuhenkilön löytäminen on todella vaikeaa. 
 
Uudessa laissa pitäisi edelleen olla vastaavan hoitajan nimeämisen määräävä säännös 
 
anniskeluajan pidennys: hallituksen esityksen mukaan yrittäjän ei enää tarvitsisi pyytää 
yökahvilatoimintaan lupaa, vaan se voisi pelkän ilmoituksen perusteella jatkaa aukioloa yöllä. 
Esityksessä on epäselvää, koskeeko tämä myös anniskelupaikkoja (ilman anniskelulupaa). 
 
On odotettavissa, että työturvallisuuden ja alkoholin anniskelun suhteen on erittäin vaikea jatkossa 
valvoa ravintola-kahviloiden toimintaa. Myös poliisin mukaan suurimmat järjestyshäiriöt tapahtuvat 
anniskelun päättymisen jälkeen ilman erityistä valvontaa olevissa kahvila-ravintoloissa (kuten 
pikaruoka-ja kebab -paikat). 
 
Uudessa laissa pitäisi edelleen olla menettely, jossa yrittäjä hakee lupaa poliisilta nykyisen 
asetuksen mukaisesti, jotta se saa pitää auki ravintolaa yöllä. 
 
matkustajailmoitus: kuinka mm. ilman henkilökuntaa toimivat majoitusliikkeet (kuten nettipohjainen 
Omena -hotelli) valvoo matkustaja- ja yöpymistoimintaa? Tällä hetkellä asetuksen ja hallituksen 
esityksen mukainen matkustajailmoituksen valvonta ei toimi näiden ilman henkilökuntaa toimivien 
majoitusliikkeiden osalta. Käytännössä kukaan ei valvo näissä liikkeissä tapahtuvaa toimintaa. 
 
Uudessa laissa pitäisi olla säännös, jossa yrittäjä pystyy valvomaan paikan päällä toimintaa. 

Lisätietoja: Nikolas Elomaa, lakimies, sopimusvastaava, 050-386 3339 

 

 



 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
HE 138/2004 

 

Esitykset uusiksi lainkohdiksi 

1. Vastaavan hoitajan nimeäminen: 

Hallituksen esityksen teksti: 

ei mainintaa vastaavasta hoitajasta 
 

Ehdotus 1 §:n uudeksi 3 momentiksi: 
 
Majoitus- ja ravitsemis liiketoiminnan tulee tapahtua vastaavan hoitajan valvonnassa ja johdolla. 
Vastaavana hoitajana voi toimia yksityinen liikkeenharjoittaja tai mun luonnollinen henkilö. 
Anniskelupaikan vastaavasta hoitajasta ja tämän sijaisesta säädetään lisäksi alkoholilain 21 b §:ssä. 

 
2. Ravitsemisliikkeen aukioloajan pidennys 
 
Hallituksen esityksen teksti: 

4 §:n 1 momentti: ... saa pitää auki 2 momentissa säädetyn ilmoituksen perusteella myös kello 
2:n ja 5:n välisenä aikana, jos ravitsemisliikkeessä ei sanottuna aikana anniskella alkoholia. 

 
 
Ehdotus uudeksi 4 §:n 1 momentiksi, uudeksi 2 momentiksi ia uudeksi 3 momentiksi: 

 
1 mom: 

 
... saa pitää auki 2 momentissa säädetyin erityisin perustein kello 2:n ja 5:n välillä. 
Ravitsemisliikkeessä ei saa nauttia sanottuna aikana alkoholia. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään 
3 momentissa. 

 
2 mom: 

 
Ravitsemisliikkeen saa pitää auki kello 2:n ja kello 5:n välisenä aikana, mikäli aukioloajan pidennys 
matkailuliikenteen takia, työmatkalla tai työssä olevia varten taikka muusta erityisestä syystä on 
tarpeellista. Aukiolon pidennyksestä ilmoitettaessa on liikkeenharjoittajan selvitettävä poliisille yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden huomioiminen liikkeen toiminnassa. 

 
3 mom: 

 
Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 
 
2) aukioloajan pidennys sekä perusteet aukioloajan pidennykselle, jota ravitsemisliikkeessä on 
tarkoitus noudattaa. 



 
 
 
 

LAKI MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINNASTA SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT 
LAIT HE 138/2004 vp 

 
Pyydettynä lausuntona esitämme kunnioittavasti seuraavaa: 

 
Lain tarpeellisuus 

 
Pidämme alaa koskevan erityislain säätämistä tarpeellisena, sillä 
säännösten tuntemisen ja yhdenmukaisen soveltamisen kannalta 
on hyödyllistä, että alaa erityisesti sääntelevät normit on koottu 
samaan lakiin. Tarve korostuu sen vuoksi, että majoitus- ja 
ravitsemisalalle on tyypillistä pienyritysvaltaisuus sekä 
aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten suuri osuus yrityskannasta. 
 
Ehdotettu laki tehostaa majoitus- ja ravitsemisalan valvontaa ja 
antaa mahdollisuuden kehittää viranomaisten keskinäistä 
tiedonvälitystä harmaan talouden torjumiseksi. 

 
Lain soveltamisala 

 
Lain soveltamisala laajenee nykyiseen majoitus- ja 
ravitsemisliikease-tukseen verrattuna koskemaan mm. 
maatilamatkailua ja pitopalvelutoi-mintaa, mikä lisää yrittäjien 
tasavertaisuutta. Kannatamme sitä, että kaikkeen taloudelliseen 
tulokseen tähtäävään ammattimaiseen majoitus- ja 
ravitsemistoimintaan sovelletaan yhtäläisiä vaatimuksia ja 
normeja. 
 
Esityksessä on mielestämme perustellusti otettu huomioon, että 
lain säännökset koskevat myös julkisoikeudellista oikeushenkilöä, 
kuten esimerkiksi kuntaa, jos se toimii avoimilla markkinoilla ja 
harjoittaa majoitus- tai ravitsemistoimintaa. 
 
Ammattimaisuutta arvioitaessa yhtenä tunnusmerkkinä on se, että 
toiminnan ei katsota olevan satunnaista. Kiinnitämme huomiota 
siihen, että tilapäisiä tapahtumia järjestettäessä yksittäinenkin 
tapahtuma saattaa olla taloudellisesti merkittävä. Esimerkiksi 
vuosittaisen tilaisuuden järjestäjänä voi olla yksi ja sama yhteisö, 
jonka talous perustuu yhteen tapahtumaan. Satunnaisuutta 
arvioitaessa harkinnan tulisi siten oila tiukkaa, sillä lain tulisi 
omalta osaltaan estää uusien harmaan talouden tai valvonnan 
ulkopuolelle jäävien toimintamuotojen kasvamista. 

Ehdotuksen mukaan henkilöstöravintoloihin ei sovellettaisi aukioloaikaa eikä 
järjestyksen turvaamista koskevia säännöksiä. Vastaavasti muualla kuin 
ravitsemisliikkeessä tapahtuvaan pito- ja juhlapalvelutoirnintaan ei 
sovellettaisi tämän lain aukioloaikaa eikä järjestyksen turvaamista koskevia 
säännöksiä. Esitykset ovat käytännöllisiä ja perusteltuja. 

 
Aloittamisiimoitus 



 
 
Esityksen mukaan liikkeenharjoittajan on ennen toiminnan aloittamista 
toimitettava sijaintipaikan terveydensuojeluviranomaiselle aloittamisiimoitus, 
josta menisi virkatietä ilmoitus poliisille ja palo- ja pelastustoi-
menviranomaiselle. Yrittäjän kannalta on myönteistä, että muutoksella on 
päästy askeleen lähemmäksi yhden luukun -periaatteen toteutumista. 

 
Aukioloajat ja järjestyksen turvaaminen 

 
Pidämme ehdotetun mukaisia aukioloaikoja, järjestyksen turvaamista ja 
asiakkaiden valintaa koskevia säännöksiä asianmukaisina ja tarpeellisina. 
 
Esityksen mukaan majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittajalla ja liikkeen 
henkilökunnalla on oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen 
sekä tarpeen vaatiessa poistaa asiakas liikkeestä, jos siihen on 
järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen vuoksi perusteltu syy. 
Säädös on yhdenmukainen nykyisen asetuksen kanssa. 
 
Kyseessä on ns. asiakasvalintapykälä, jonka merkitys on käytännössä erittäin 
suuri. Sekä ravitsemis- että majoitusliikkeet joutuvat käytännössä usein 
valitsemaan asiakkaita järjestyksenpidollisista syistä. Ravintoloiden kannalta 
on tärkeää, että asiakasvalintaa voidaan tehdä myös iiikkeen toiminta-
ajatuksen perusteella, esimerkiksi ikärajoja käyttäen. 
 
Pidämme asiakkaiden valintaoikeutta koskevan säännöksen säilyttämistä 
välttämättömänä asianmukaisten toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. 
 
Kiinnitämme huomiota siihen, että lakiesityksen mukaan järjestyksenvalvoja 
voidaan asettaa paitsi liikkeen sisätiloihin myös sen välittömään läheisyyteen. 
Vaarana säännöksessä on, että järjestyksenvalvojan vastuualueesta tulee 
epätarkka tai se laajenee liiaksi. Mielestämme lakiesityksen perusteluissa 
tulisi vielä painottaa, että ravintolan välitöntä läheisyyttä ei voida tulkinnalla 
laajentaa eikä siitä saa muodostua epäselvää vastuualuetta. 
 
Lakiehdotuksen mukaan vastaavaa hoitajaa ei enää vaadittaisi muissa kuin 
alkoholilain mukaisissa anniskelupaikoissa. Esitys on mielestämme 
perusteltu, sillä alkoholilain vastaavaa hoitajaa koskevat säännökset ovat 
riittäviä käytännön toiminnan harjoittamisen kannalta. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matkustajista tehtävät ilmoitukset 
 
Majoitusliikkeiden asiakkaiden rekisteröintiä ja matkustajailmoitusta koskevat 
tarkennukset tuovat joustavuutta menettelyyn, mutta toisaalta eivät olennaisesti 
vähennä hallinnollista työtä. Pohjimmiltaan henkilöllisyyden varmistamisessa 
kyse on viranomaistehtävästä, joka tulisi suorittaa rajalla eikä yksittäisen 
elinkeinon toimesta. Koska myös majoitusliikkeiden intressissä on varmistua 
asiakkaiden henkilöllisyydestä ja pitää yllä asianmukaista asiakasrekisteriä, 
emme vastusta esitystä. 
 
On paikallaan kuitenkin todeta, että suurehko osa ulkomaisista matkustajista jää 
käytännössä vastaavan valvonnan ulkopuolelle sen vuoksi, että he yöpyvät 
muualla kuin majoitusliikkeissä. 
 
Esitämme, että 6 §:n 5 momentissa säädetty henkilöllisyyden varmis-
tamisvelvollisuus ei koskisi Suomen kansalaisia. Lakiesityksessä majoitusliike 
on vapautettu kyseisestä tehtävästä Suomessa asuvien henkilöiden osalta, 
mutta vapautus tulisi mielestämme koskea kaikkia, esimerkiksi Ruotsissa 
asuvia, Suomen kansalaisia. 

 
 

/^Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry. 

 
toimitusjohtaja 

 

lakimies 
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Viite: Eduskunnan hallintovaliokunnan HE 138/2004 vp laiksi majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta käsittely. 
 
 

Lupayksikön lausunto 
 
Keskustan poliisipiirin lupayksikön johtaja ylikomisario Ari Taipale on kutsuttu Helsingin 
poliisilaitoksen edustajana asiantuntijana kuultavaksi 03.12.2004 klo 11.15 Eduskunnan 
hallintovaliokuntaan asiasta HE 138/2004 vp laiksi majoitus-ja ravitsemistoiminnasta. 
 

1 §; Määritelmiä 
Ravitsemistoiminta määritellään ammattimaisesti tapahtuvaksi ruoan tai juoman 
tarjoamiseksi yleisölle terveydensuojelulaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa 
nautittavaksi. Terveydensuojelulain 34 § määrittelee elintarvikehuoneistoksi mm. 
elintarvikkeiden kaupanpitoon ja tarjoiluun käytettävän uiko- tai sisätilan. Helsingissä 
järjestetään vuosittain useita ulkona tai teltassa tapahtuvia tilaisuuksia, joissa harjoitetaan 
tilapäistä anniskelua (esim. Kaisaniemen Viinijuhlat, Jääkiekon MM -kisateittä ja Samba -
karnevaalit). Tulkitsemme em. tilat terveydensuojelulain mukaisiksi elintarvikehuoneistoiksi, 
joten tilaisuudet olisivat terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitusvelvollista 
ravitsemistoimintaa. 
 
3 § Ravitsemisliikkeen aukioloaika 
Ravitsemisliikkeen aukiolorajoituksiin ei esitetä muutoksia. Uuteen säännökseen on tehty 
hyvä lisäys, jossa ravitsemisliikkeen tai sen osaston aukiolo on sidottu anniskelupaikoissa 
anniskeluaikaan. Tämä säännös selventää varsinkin ravintolan ulkoterassien sulkemisaikaa. 
Anniskeluluvassa voidaan rajoittaa ainoastaan anniskeluaikaa. 
 

4 §; Aukioloajan pidennys 
Asetuksessa tulkintavaikeuksia aiheutti anniskelun jatkoaikaluvan omaavien ravintoloiden 
mahdollisuus pitää ravintolaa tai sen osastoa auki ns. yökahvilana. Uuden lain sanamuoto 
on sama kuin asetuksessa, joten tulkintavaikeudet pysyvät. Voiko ravintola, jolla on 
anniskelulupa 02.30:een, olla 4 §:n mukaisella ilmoituksella auki ns. yökahvilana 03.00-05.00 
välisen ajan. Tällöin henkilökunta keräisi alkoholijuomat asiakkailta klo 03.00. Helsingin 
keskustassa on hyväksytty ko. toiminta yksittäisinä kertoina, mm. yöllä televisiosta tulevien 
urheilutapahtumien aikana (Nakanon olympialaiset, Kanada Cupin loppuottelut tms.). 
5 §; Järjestyksen turvaaminen 
Lakiesityksessä on laajennettu järjestyksenvalvojan toimialuetta liikkeen välittömään 
läheisyyteen. Lisäys selkeyttää järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia mm. ravintolan jonossa 
tai edustalla ravintolan sulkemisaikaan. Pidämme lisäystä tarpeellisena. 
Liikkeenharjoittajalla on edelleen mahdollisuus asettaa järjestyksenvalvojia kuten 
aikaisemminkin. Olemme tulkinneet säädöstä niin, että henkilö, joka valvoo asiakkaiden 
sisäänpääsyä ja käyttäytymistä ravintolassa, toimii järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitotehtävissä, jolloin hänellä täytyy olla järjestyksenvalvojakortti. Jos ravintolan 
vahtimestari toimii ainoastaan asiakkaiden uikovaatteiden vastaanottajana ja 



 

vaatesäilytystilan valvojana, ei häneltä vaadita järjestyksenvaivojakorttia. Poliisilla on myös 
mahdollisuus määrätä toiminnanharjoittaja asettamaan liikkeeseen järjestyksenvalvojia. 
Aikaisemmin tämä määräys annettiin poliisille tehdyn ns. MARA -ilmoituksen tietojen 
perusteella. Nyt määräys täytynee antaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta saatavan 
ilmoituksen tietojen perusteella. 
 

12 §; Pakkokeinot 
Poliisilla asetuksessa ollutta ravitsemistoimintaan liittyvää varoituksen anto-oikeutta ja 
liikkeen aukioloajan pidennyksen kielto-oikeutta esitetään säilytettäväksi ja samalla 
aikaisemmin lääninhallituksella ollutta aukioloajan rajoitusoikeutta tai toiminnan kielto-
oikeutta (enintään 3 kuukaudeksi) esitetään nyt poliisille. Esitys on paikallaan, sillä 
paikallispoliisi tulisi esityksen mukaan yksin toimimaan valvojana (11 §). 
Majoitustoiminnan puolella poliisille esitettävät velvoitteen antaminen ja uhkasakon 
asettaminen ovat prosesseina hankalia, joten todennäköisesti niitä tullaan käyttämään 
melko harvoin. 
 
Ravitsemistoiminnan ja yleisötiiaisuuden ero. 
Yleisötilaisuuksia säätelee kokoontumislaki, jossa säädetään mm. tilaisuuden järjestäjän 
ilmoitusvelvollisuudesta sekä poliisin tilaisuutta koskevien määräysten anto-oikeudesta ja 
tilaisuuden kielto-oikeudesta. Ravintolan ohjelmatoimintaa taas ei ole säädelty lainkaan. 
Ravintolan ei tarvitse ilmoittaa poliisille ohjelmatarjonnastaan. Helsingin ravintoloissa on 
järjestetty mm. erotiikka- ja tatuointimessuja, ammattilaisnyrkkeiiyotteluita sekä 
todennäköisesti myös muita kamppailulajien otteluita, jotka eivät kuulu urheilun lajiliittojen 
alaisuuteen eikä niissä välttämättä ole sääntöjä eikä ottelijoilla vakuutuksia. Jos em. otteluita 
järjestetään ravintolan ulkopuolella, on kyse yleisötilaisuudesta, jolloin järjestäjän täytyy 
tehdä poliisille tapahtumasta ilmoitus. Jos tilaisuuden järjestäminen aiheuttaa vaaraa 
terveydelle, voi poliisi sen kieltää. 
 
Majoitus- ja ravitsemisliikeasetuksen tilalle tarvitaan lakitasoinen säädös ravitsemis- ja 
majoitustoimintaa säätelemään. Hallituksen lakiesityksen sisältö on hyvä. Ainoastaan 
ravintolan ohjelmatarjontaan toivoisimme rajoituksia. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemus-

toiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 138/2004) 
 
 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki majoitus-ja ravitsemustoiminnasta, joka 
korvaisi nykyisen majoitus-ja ravitsemusliikkeistä annetun asetuksen. Esityksellä 
laajennetaan muun muassa matkustajailmoituksen tekemisvelvoitetta sekä mahdol-
listetaan matkustajarekisterin pitäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydet 
esitykseen liittyvät terveydensuojelulain nojalla majoitus-ja ravitsemustoiminnasta 
tehtäviin ilmoituksiin sekä alkoholilakiin. Merkityksellisimpänä kysymyksenä 
esityksessä nousee esille lain alaan kuuluvat vaatimattoman tasoiset majoituspalvelut. 
 
Esityksen mukaan lain soveltamisalaan kuuluu myös majoituspalvelun tarjoaminen 
tasoltaan vaatimattomassa huoneistossa, kuten asuntolassa tai yömajassa. Lakia ei 
kuitenkaan sovellettaisi yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa 
(603/1996) tarkoitettujen yksityisten palvelujen tuottajien tarjoamiin sosiaalihuollon 
asumispalveluihin. Lakien soveltamisalan rajaus on ongelmallista useista syistä. 
Majoituspalveluja tarjoavat myös tahot, joiden toimintaan laki yksityisten 
sosiaalipalvelujen valvonnasta ei tule sovellettavaksi. Toisaalta pääosa asuntoloissa ja 
yömajoissa yöpyvästä asiakaskunnasta on henkilöitä, jotka saavat kuukausittain 
maksusitoumuksen asumiseen kuntansa sosiaalihuollon asiakkaana. Osa asukkaista 
maksaa yöpymisensä kuitenkin itse. Arviolta vajaa viidennes asuntoloissa ja/tai 
yömajoissa asuvista on itse maksavia, heistä pääosa eläkeläisiä. Merkittävä osa 
asuntola- tai yömajapaikoista on pelkkää majoitusta, johon ei liity sosiaali-ja 
terveydenhuollon palveluita. Osa asuntola-asukkaista kuitenkin tarvitsisi erilaisia 
tukipalveluita. 
 
Siitä huolimatta, että asuntolat ja yömajat on lähtökohtaisesti tarkoitettu tilapäisiksi 
yösijoiksi, niissä asutaan usein pitkäaikaisesti. Asumismuoto on käytännössä 
muodostunut viimesijaiseksi asunnottomuuden vaihtoehdoksi ja osalle vaikkakin 
vähemmistölle pysyväksi asumisen muodoksi. Pitkäaikainen asuminen nostaa esille 
asumisen perusoikeuskysymyksenä. Perustuslain 19 § 4 momentin mukaan julkisen 
vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 
järjestämistä. Pysyvän tai pitkäaikaisen asumisen muotona asuntola-ja yömaja-
asumista koskevat myös perustuslain 19 § 1 momentin säädökset ihmisarvoiselle 
elämälle asetetuista edellytyksistä. Eduskunnan oikeusasiamies on useissa 
ratkaisuissaan katsonut, että eräät asuntolat eivät ole kunnoltaan asianmu- 
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kaisia, eivätkä täytä perustuslain 19 § takaamaa jokaisen oikeutta ihmisarvoisen 
elämän edellyttämään turvaan. Ratkaisussa 2442/2000 oikeusasiamies katsoo, ett-
eivät kyseessä olleen ensisuojan tilat täyttäneet tilapäisellekään asumiselle asetet-
tavia vaatimuksia. 
 
Esityksen efidottamalla soveltamisalan rajauksella ei ole tosiasiallista vaikutusta olemassa 
oleviin käytäntöihin, koska se ei ratkaise peruskysymyksiä asuntoloissa ja yömajoissa 
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toteutuvan asumisen tasosta tai käyttämisestä pitkäaikaiseen asumiseen. Rajausta ei voida 
myöskään tehdä siten, että myös muu kuin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
annetun lain alaan kuuluva asuntolatoiminta jätettäisiin majoitus- ja 
ravitsemustoiminnasta annettavan lain ulkopuolelle, koska toiminta tällöin jäisi 
kokonaan lainsäädännön ulkopuolelle. 
 
Koska suuria muutoksia ei voida tehdä vaarantamatta asuntoloissa asuvien perusturvaa, 
asuntoloiden ja yömajojen käyttö pitkäaikaiseen asumiseen tulisi huomioida majoitus- ja 
ravitsemustoiminnasta annettavissa säädöksissä siihen saakka, kunnes tilapäiseksi 
tarkoitetun majoituksen käytöstä pitkäaikaiseen asumiseen voidaan luopua. 
 
Pitkäaikaista asumista koskevissa määräyksissä tulee huomioida ainakin seuraavat 
seikat. 
1) asuntola-ja yömajatoimintaa koskeva määritelmä tulee lisätä esityksen 1 §:n 
legaalimääritelmiin. 
2) liittyen toiminnan luonteeseen 5 §:n asiakasvalintaoikeus tulisi määritellä siten, 
että se ottaa huomioon majoituksen tosiasiallisen käyttäjäkunnan 
3) matkustajailmoituksen ja matkustajatietojen antamista koskevien säädösten (6-9 
§) sijaan pitkäaikaisessa asumisessa tulisi soveltaa väestötietolain (507/1993) mää-
räyksiä. 
4) sinänsä kannatettavissa pakkokeinoa koskevissa määräyksissä (12 §) tulisi 
huomioida, että toimintakieltoa asetettaessa turvataan asianomaisessa asuntolassa tai 
yömajassa asuvien henkilöiden asuminen toimintakiellon aikana- 
5) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisesti toiminnalle 
tulisi nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että palvelu täyttää sille asetetut vaa-
timukset. 
 
Sekä perustuslain 19 § 4 momentin että 19 § 1 momentin velvoittavuus kohdentuu 
julkiseen valtaan ja sen osana lainsäätäjään. Uutta lainsäädäntöä annettaessa tulisi 
varmistaa perustuslain toteutuminen siten, ettei sillä tueta laadultaan riittämättömän 
majoitustoiminnan jatkuvuutta ja pitkäaikaisen asumisen järjestämistä tilapäiseksi 
tarkoitetussa majoituksessa. 

OIKEUSMINISTERIÖ 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 138/2004 vp) 
 
 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta lailla. Nykyään 
säännökset majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittamisesta sisältyvät asetukseen majoitus-ja 
ravitsemisliikkeistä (727/1991). Sääntelyn kohteena olevaan asiaan sisältyy useita kysymyksiä, 
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jotka koskettavat yksilön perusoikeuksia. Sääntelyn nostaminen lain tasolle on näin ollen 
perusteltua. 
 
Esitys perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän mietintöön, joka valmistui 
kesäkuussa 2002. Oikeusministeriö on antanut 23.8.2002 lausunnon työryhmän mietinnöstä sekä 
16.6.2003 sen pohjalta laaditusta luonnoksesta asiaa koskevaksi hallituksen esitykseksi. 
 
Oikeusministeriö tuo tässä yhteydessä esiin seuraavia seikkoja. 
 
 

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
 
 

4 § Ilmoitus aukioloajan pidennyksestä. Pykälän 1 momentin mukaan ravitsemistoiminnan 
harjoittajalla olisi oikeus pitää liikettä auki kello kahden ja viiden välisenä aikana ilmoituksen 
perusteella. Säännöksen 3 momentin mukaan poliisi voisi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä 
ravitsemistoiminnan harjoittamisesta pidennetyn aukioloajan aikana. Säännöksen 4 momentin 
mukaan poliisilla olisi myös oikeus kieltää tietyin laissa säädetyin perustein ravitsemisliikkeen 
aukioloajan pidennys. 
 
Lakiehdotuksen 4 §:ssä poliisille annetut valtuudet liittyvät perustuslain 18 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun jokaisen oikeuteen hankkia lain mukaan toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla (elinkeinovapaus). Säännöksessä ei ole kyse elinkeinotoiminnan 
tekemisestä luvanvaraiseksi, mutta sen nojalla voidaan kuitenkin asettaa ilmoituksenvaraiselle 
toiminnalle eräänlaisia reunaehtoja, joilla on tosiasiallista vaikutusta tällaisen toiminnan 
harjoittamiseen. Säännöksen 3 ja 4 momenttia onkin perusteltua arvioida perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten valossa. 
 
Tästä näkökulmasta katsoen elinkeinotoimintaan mahdollisesti kohdistuvat rajoitukset eivät 
sinänsä vaikuta ongelmallisilta. Niiden hyväksyttävyyttä voidaan perustella painavalla 
yhteiskunnallisella tarpeella ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. 

Tällaiset toimenpiteet saattavat tietyissä tilanteissa olla lisäksi välttämättömiä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi, mistä syystä niiden voidaan katsoa täyttävän myös oikeasuhtaisuuden 
vaatimukset. Myös yksilön oikeusturvakeinot on asianmukaisesti varmistettu (lakiehdotuksen 14 §). Vaikka 
esityksessä ei viitatakaan hallintolain 34 §:ään, on myös selvää, että ennen kuin poliisi tekee ehdotetun lain 4 
§:ssä tarkoitettuja päätöksiä, sen on varattava toiminnanharjoittajalle ja muille mahdollisille asianosaisille 
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 
 
Elinkeinovapauden kannalta ongelmalliselta vaikuttaa kuitenkin lain 4 §:n 3 momentin muotoilu, joka jättää 
poliisin toimivaltuudet varsin avoimiksi. Säännöksestä ei ilmene, millä perusteella ja mitä koskien toiminnan 
harjoittamista koskevia määräyksiä voidaan antaa. Esityksen perusteluissa rajataan säännöksen soveltamisalaa 
toteamalla, että tällaiset määräykset voisivat koskea esimerkiksi järjestyksenvalvojan asettamista. 
Perustuslakivaliokunta on elinkeinonharjoittamiseen liittyvien toimilupien ja yleensä perusoikeusrajoitusten 
yhteydessä kiinnittänyt erityistä huomiota sääntelyn täsmällisyyteen ja tarkkaraj ai suuteen sekä siihen, että 
rajoittamisen laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista (esim. PeVL 66/2002 vp; PeVL 16/2003 vp). Vaikka 
lakiehdotuksen 4 §:n 3 momentin säännös ei sellaisenaan merkitsekään elinkeinovapauden rajoittamista, se 
valtuuttaa nykyisessä muodossaan poliisin antamaan harkintansa mukaan periaatteessa mitä tahansa 
toiminnanharjoittamiseen liittyviä määräyksiä, joilla voisi käytännössä olla merkittävääkin vaikutusta 
elinkeinotoimintaan. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan ehdotetun lain 4 §:n 3 momentin säännöstä olisikin perusteltua 
täsmentää siten, että ravitsemistoimintaa koskevien yksityiskohtaisten määräysten antaminen kytketään 
nimenomaan tarpeeseen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Säännöksessä olisi lisäksi asianmukaista 
luetella erikseen ne toimenpiteet, joihin ravitsemistoiminnan harjoittaja voidaan velvoittaa ryhtymään. 



 
 
 

6 § Matkustajailmoitus ja matkustajatiedot. Pykälän 1 momentti koskee majoitustoiminnan harjoittajan 
velvollisuutta tehdä asiakkaistaan matkustajailmoitus. Säännöksen 7 kohdan mukaan tällaiseen ilmoitukseen 
tulee liittää myös tieto siitä, "tapahtuuko majoittuminen vapaa-ajanvieton, työn, kokouksen vai muun syyn 
takia". Esityksen perusteluiden mukaan tällaisen tiedon hankkimista voidaan pitää tärkeänä 
matkustajatilastoinnin tarpeita ajatellen. Säännöksen sanamuoto merkitsee käytännössä sitä, että 
majoituspalveluita tarjoavalle asetetaan velvollisuus hankkia asiakkaan oleskelua koskevia tietoja. Asiakkaalle 
syntyy samalla velvollisuus luovuttaa oleskeluaan koskevia tietoja, mikäli hän haluaa käyttää 
majoituspalveluita. Ellei tällaisia tietoja luovuteta, majoitustoiminnan harjoittaja rikkoo lakia. Lakiehdotuksen 
12 §:n mukaan hänet voidaan jopa sakon uhalla velvoittaa täyttämään lain 6 §:n mukaiset velvollisuutensa. 
 
Ehdotettu 6 §:n 1 momentin 7 kohta vaikuttaa perustuslain 10 §:n valossa ongelmalliselta. Esityksen perusteella 
on epäselvää, millä perusteella matkustajapalveluita käyttävät voitaisiin velvoittaa yksilöimään, mistä syystä he 
haluavat tällaisia palveluita käyttää. Myös tällaisen tiedon yhteys ehdotetun lain 7 §:ssä määriteltyyn 
matkustajatietojen ja matkustajarekisterin käyttötarkoitukseen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseen sekä rikosten ennalta estämiseen ja selvittämiseen, jää esityksen perusteella epäselväksi. 
Säännöksen perusteluista (s. 25) saa sen vaikutelman, että majoittumisen tarkoitusta koskeva tieto liittyy 
matkailutilastointiin. Tämä matkustajarekisterin tietojen käyttötarkoitus ei ilmene ehdotetun lain 7 §:stä. 

 
Lakiehdotuksen 6 §:n 1 momentin 7 kohtaa voidaan arvioida myös tilastolain 
(280/2004) 4 §:n valossa. Sen mukaan "tietojen antaminen tilastojen laatimista varten 
on tiedonantajille vapaaehtoista, jollei tiedonantovelvollisuudesta ole laissa säädetty". 
Koska ehdotetun lain 6 §:ssä ei aseteta suoranaista tietojenantovelvollisuutta 
majoituspalvelun käyttäjälle, on kyseenalaista,
 voidaanko 
majoitustoiminnanharjoittajalta myöskään vaatia tällaisen tiedon hankkimista. 
 
Edellä mainituista syistä olisi selkeintä, ettei majoitus- ja ravitsemustoimintaa koskevan lain 6 
§:ään sisällytettäisi erityistä velvollisuutta kerätä sellaisia matkustajaa koskevia tietoja, joita ei 
voida perustella tarpeella ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Säännöksen 7 kohdassa 
tarkoitettuja, oleskelun syyhyn liittyviä tietoja voitaisiin edelleen hankkia osana 
matkustajatietoja, mutta niin tietojen keräämisen kuin niiden antamisenkin tulisi perustua 
vapaaehtoisuuteen. 
 
7 § Matkustajarekisteri. Pykälässä säädettäisiin matkustajarekisterin ylläpitämisestä. Säännöksen 
mukaan majoitustoiminnan harjoittaja voi pitää matkustajatiedoista rekisteriä. Matkustajatietoja 
ja matkustajarekisteriä käytettäisiin 7 §:n mukaan "yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi". Koska nämä tehtävät eivät 
liity majoitustoiminnan harjoittamiseen vaan lähinnä poliisin toimintaan, ehdotuksesta voi saada 
vaikutelman, että kyseessä olisi poliisin lukuun pidettävä rekisteri. Tätä vaikutelmaa lisää vielä 
se, ettei säännöksessä mainita lainkaan, mihin tarkoitukseen majoitustoiminnan harjoittaja voi 
käyttää pitämänsä rekisterin tietoja. Edellä on jo ollut esillä kysymys mainitun rekisterin tietojen 
käytöstä matkailutilastointiin. Sääntelyä olisi tältä osin täsmennettävä. 
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HALLITUKSEN ESITYS 138/2004 vp LAIKSI MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINNASTA SEKÄ 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön pitää majoitus ja ravitsemistoimintaa koskevan 
lainsäädännön uudistamista tarpeellisena ja kannattaa sitä koskevaa ehdotusta. 
Ministeriö kannattaa myös terveydensuojelulain 15 §: ään ehdotettua muutosta, j 
onka mukaan kunnan terveydensuoj eluvi-ranomaisen tulisi lähettää tieto 
majoitus-ja ravitsemisliikehuoneistoa koskevasta ilmoituksesta sekä 
mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon poliisi-ja 
pelastusviranomaiselle. 
 
Voimassa olevan majoitus- ja ravitsemisliikkeitä koskevan asetuksen (727/1991) 
mukaan majoitus-ja ravitsemisliikkeestä on ennen toiminnan aloittamista 
toimitettava selvitys poliisiviranomaiselle, joka toimittaa selvityksen tiedoksi 
kunnan terveydensuojelu- ja pelastusviranomaiselle. Sen lisäksi majoitus- ja 
ravitsemisliikkeistä on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Nyt ehdotettu terveydensuojelulain 15 
§:n muutos keventäisi hallintoa siten, että elinkeinonharjoittajan olisi 
velvollisuus tehdä ilmoitus enää vain kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, 
joka toimittaisi ilmoituksen ja tiedon ilmoituksen johdosta tehtävästä tarkas-
tuksesta tiedoksi poliisi-ja pelastusviranomaiselle. Muutoksen johdosta myös 
terveydensuojeluasetusta jouduttaisiin muuttamaan, jotta ter-
veydensuojeluviranomaiselle tehtävästä ilmoituksesta kävisi ilmi myös ne asiat, 
jotka pelastus- ja poliisiviranomaiselle ovat tarpeellisia 
 
Ehdotettu menettely lisäisi jonkin verran kunnan terveydensuojeluviranomaisen 
työmäärää. Nykyisestä poiketen terveydensuojeluviranomaisen tulisi kopioita 
ilmoitusasiakirjat ja lähettää ne eteenpäin poliisi- ja pelastusviranomaiselle. 
Myös ilmoitusta koskeva lomakkeisto tulisi muutoksen johdosta uudistaa. 
Toisaalta muutoksen tavoitteena olevat viranomaisten yhteistarkastukset 
parantaisivat valvonnan ja elinkeinonharjoittajan ohjeistuksen laatua. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (HE 138/2004 vp) 

Eduskunnan hallintovaliokunnan asiantuntijakuuleminen 3.12.2004 1. 

Esityksen yhteys alkoholilainsäädäntöön 

Alkoholilainsäädännöllä ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan sääntelyllä on ollut kiinteä yhteys. 
Anniskeluravintoloihin on sovellettu yleisesti ravitsemisliiketoiminnan sääntelyä ja erityisesti alkoholijuomien 
anniskelua koskevaa sääntelyä. 
 
Esityksen mukainen laki majoitus-ja ravitsemistoiminnasta korvaisi nykyisen majoitus-ja ravitsemisliikkeistä 
annetun asetuksen. Siltä osin kuin esitys liittyy alkoholilainsäädäntöön, sosiaali- ja terveysministeriön 
näkökulmasta voidaan esittää kolme huomiota: 

- Esitys on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä sosiaali-ja terveysministeriön kanssa. 
- Esityksen tarkoituksena on ollut karsia tarpeetonta lainsäädäntöä. Tämä on perusteltua siinä suhteessa, että 
alkoholijuomien anniskeluun liittyviä järjestys- ja muita haittoja tulee säännellä alkoholilaissa, ei yleisessä 
ravitsemisliiketoimintaa sääntelevässä laissa. 
- Lisäksi esitys on sovitettu yhteen alkoholilainsäädännön kanssa esimerkiksi anniskeluravintoloiden aukiolo- 
ja anniskeluaikakysymyksissä. 
 
 

2. Joitakin yksityiskohtia 

- Ravitsemisliikkeen aukioloaika olisi esityksen mukaan elinkeinonharjoittajan vapaasti päätettävissä. Aukiolo 
kello 2:n ja 5:n välisenä aikana edellyttäisi ilmoituksen tekemistä poliisille. Esitys ei muuttaisi alkoholijuomien 
säännönmukaisia anniskeluaikoja (09-01.30) tai jatkoaikoja (05-09 tai 01.30-03.30). 
- Esityksen mukaan majoitus-ja ravitsemisliikkeen vastaavaa hoitajaa koskeva vaatimus poistuisi. 
Anniskelupaikoissa vastaava hoitaja on oltava alkoholilain 21 b §:n (764/2002) nojalla. 
- Laissa säädettäisiin ravitsemisliikkeen asiakasvalintaoikeudesta ja järjestyksenpidosta ja erityisesti 
järjestyksenvalvojan asettamisesta (5§). Alkoholilaissa ei ole vastaavia säännöksiä, joten niistä on syytä säätää 
esityksen mukaisesti. 
- Laissa säädettäisiin poliisin oikeudesta rajoittaa ravitsemisliikkeen aamuyön aukioloa ja kieltää 
ravitsemisliiketoiminnan harjoittaminen kokonaan tai osaksi enintään kolmen kuukauden ajaksi esimerkiksi 
häiriötilanteissa (12 §). Säännös on tarpeellinen erityisesti sellaisia yleistyneitä tilanteita varten, joissa 
päihtyneet kokoontuvat aamuyöllä avoinna oleviin ravitsemisliikkeisiin. Alkoholilaissa on säännökset 
anniskeluajan rajoittamisesta ja anniskeluluvan peruuttamisesta vastaavanlaisissa tilanteissa (22 §). 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Suomen Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen laiksi 
majoitus- ja ravitsemustoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
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Kari Prättälä Alf Henriksson 
Lakiasiain johtaja Johtava lakimies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulostanut: Parviainen Päivi Sivu 1 9.12.2004 10:33 

1
/
3 

 

Posti 
Office 

Saapunut posti: lausunto HE 138/2004 vp 



 

Alkoholihaiiinto-osasto 
Erkki Lahtinen 8.12.2004 Dnro 
564/22/04 
 
 

Eduskunta 
Hallintovalioku
nta 
 
 
 
 
 

LAKI MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINNASTA SEKÄ ERÄÄT SIIHEN LIITTYVÄT LAIT HE 
138/2004 vp 

 
 
 
 

Sosiaali-ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus esittää pyydettynä 
lausuntona lakiesityksestä kunnioittavasti seuraavaa. 

 
 

Lain tarpeellisuus      Ehdotettu laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta on alaa koskeva 
erityislaki, joka on pyritty saamaan soveltamisalaltaan mahdolli-
simman kattavaksi. Lakiehdotuksen säännöksillä on eräitä merkittäviä 
yhtymäkohtia alkoholilainsäädäntöön. Muun muassa ehdotuksen 
aukioloaikasäännökset muodostavat perustan ja rajat an-niskeluajan 
sääntelylle. Lisäksi lakiehdotuksen 1 §:ssä olevat majoitus- ja 
ravitsemistoimintaa koskevat määritelmät ovat alkoholilain 
säännösten tulkinnassa ja soveltamisessa tarpeellisia. Tuote-
valvontakeskuksen näkemyksen mukaan lakiehdotukseen otetut 
säännökset ovat kaiken kaikkiaan alan toiminnan sekä viran-
omaisvalvonnan kannalta keskeisiä ja tarpeellisia. 

 
Lain soveltamisalasta (1 §) 

 
Esityksen mukaan lakia sovellettaisiin ammattimaisesti harjoitettuun 
majoitus-ja ravitsemistoimintaan. Perustelujen mukaan 
ammattimaisuutta arvioitaessa olennaista on, että toiminnalla täh-
dätään taloudelliseen tulokseen. Lakiehdotuksen perusteluissa 
kuitenkin rajataan lain soveltamisalaa toteamalla, että laki ei koske 
toimintaa, joka on luonteeltaan satunnaista. Perustelujen mukaan 
toimintaa voidaan pitää satunnaisena, jos se on kertaluonteista tai 
vain hyvin harvoin toistuvaa. Satunnaisuuden käsite, jota ei itse laissa 
mainita, aiheuttaa tulkintaongelmia. 
 
Maassamme järjestetään erityisesti kesäaikaan runsaasti erilaisia 
tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka voivat osanottajamääriltään olla 
hyvinkin huomattavia. Tapahtumien yhteyteen perustetaan yleensä 
myös tilapäisiä ravitsemisliikkeitä, joihin säännönmukaisesti haetaan 
myös alkoholijuomien anniskelulupa. Satunnaisesti harjoitettavasta 
ravitsemistoiminnasta saatava taloudellinen hyöty voi 
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olla hyvinkin huomattava. 
 
Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan myös tilapäisestä elintarvi-
kehuoneistosta on ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
Ilmoituksen tekemiseen viitataan myös lakiehdotuksen 1 §:ssä: 
"Velvollisuudesta tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 
säädetään terveydensuojelulaissa." Lakiesitykseen liittyen 
terveydensuojelulain 15 §:ää esitettään muutettavaksi siten, että 
majoitushuoneistoa ja sellaista elintarvikehuoneistoa, jossa harjoitetaan 
ravitsemistoimintaa, koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta 
tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon on ilmoitettava sen kihlakunnan 
poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen 
pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen kautta satunnainenkin (tilapäinen) 
ravitsemistoiminta tulee siis viranomaisten tietoon ja valvontaan. 
 
Lain sääntelyä ei voida pitää onnistuneena, jos yksinomaan lain 
perusteluissa mainitun satunnaisuuden -käsitteen perusteella voitaisiin katsoa, 
että harjoitettavaan ravitsemistoimintaan ei sovelleta lakia majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta. Satunnaisuus käsitteenä on epämääräinen ja voi 
aiheuttaa käytännössä vaikeita tul-kintatilanteita. Kysymys on myös siitä, 
kuka tai mikä taho antaa tulkintatilanteessa asiaan vastauksen. 
 
Tuotevalvontakeskuksen näkemyksen mukaan silloin kun tilapäisen 
ravitsemisliikkeen harjoittamisessa on kysymys taloudellisen hyödyn 
hankkimisesta, toiminta tulee katsoa ammattimaiseksi ja siihen tulee 
soveltaa lakia majoitus-ja ravitsemistoiminnasta. 

 
 

Ravitsemisiiikkeen aukioloaika (3 § ja 4 §) 
 
Alkoholilaissa ja asetuksessa ei ole säännöksiä anniskelupaikan 
avaamisesta ja sulkemisesta. Anniskeluaika määräytyy ravitsemisliikettä 
koskevien aukioloaikasäännösten rajoissa. Lakiesitys ravitsemisliikkeen 
aukioloajasta on pääosin aikaisemman sääntelyn mukainen. Pykälän 1 
momenttiin on lisätty säännös anniskelupaikan sulkemisesta tapauksissa, 
joissa anniskelu on määrätty päättymään ennen kello 01.30. Lisäys on hyvä 
ja tarpeellinen. 
 
Lakiesityksen 4 §:n mukaan ravitsemisliikettä saadaan ilmoituksen 
perusteella pitää auki myös kello 2:n ja 5:n välisenä aikana, jos 
ravitsemisliikkeessä ei sanottuna aikana anniskella alkoholijuomia. 
Toiminnan harjoittajan ei enää tarvitse esittää erityisiä perusteluja 
yöaukiololle. Myös anniskelupaikka voi ilman anniskelua jatkaa poliisille 
tehdyn ilmoituksen perusteella aukioloa kello 2:n ja 5:n välillä. 
Alkoholijuomien anniskelu tulee tällöin lopettaa viimeistään kello 01.30. 
Tarkempia säännöksiä ei ole siitä, miten annis- 
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kelutoiminnan lopettaminen ja yökahvilatoiminnan aloittaminen tulee 
toteuttaa kello 2. Jos tässä suhteessa tulee käytännössä ilmenemään 
epäkohtia ja valvontaongelmia, Tuotevalvontakeskus katsoo, että tarvittavat 
määräykset voitaisiin antaa alkoholilain nojalla. 
 
Muilta osin Tuotevalvontakeskuksella ei ole lakiesityksestä huomautettavaa. 
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Eduskunnan hallintovaliokunta HE 

138/2004 vp 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI MAJOITUS- JA RAVITSEMISLIIKETOIMINNASTA 

Sisäasiainministeriöllä on ollut tilaisuus osallistua esityksen valmisteluun. 

Sisäasiainministeriö pitää ehdotettua sääntelyä tarpeellisena. 

Ehdotettu lain soveltamisalan laajentaminen parantaa oleellisesti Schengenin 
yleissopimuksen edellyttämää matkustajien valvontaa. 
 
Esityksen 5 §:ssä Asiakasvalintaoikeus ja järjestyksen turvaaminen majoitus-ja 
ravitsemisliikkeen harjoittajalle annettujen oikeuksien lisäksi pykälään tulisi lisätä 
liikkeenharjoittajalle asetettu velvollisuus huolehtia järjestyksen ja turvallisuuden 
säilymisestä sekä lain noudattamisesta liikkeessä. 
 
Poliisille on viime aikoina aiheuttanut ongelmia ravintoloissa järjestetyt tilaisuudet 
kuten ammattinyrkkeilyottelut, seksimessut yms. tilaisuudet, joita ei voida pitää 
ravintolan tavanomaiseen toimintaan kuuluvina. Tällaisiin tilaisuuksiin tulee soveltaa 
kokoontumislakia. Liikkeenharjoittajat kuitenkin katsovat, että toimiessaan itse 
tilaisuuden järjestäjinä kyseessä on ravintolan tavanomainen toiminta. Näin ollen 
tilaisuuksista ei tehdä kokoontumislain mukaisia ilmoituksia. Ravintoloissa on jatkossa 
odotettavissa järjestettävän sellaisia tilaisuuksia, joissa järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen tulisi olemaan ilmeisen vaikeaa ja saattaisi aiheuttaa sivullisille 
huomattavaa haittaa. Tällaisissa tilanteissa poliisin tulisi voida ohjata yleisötilaisuuksien 
järjestämistä antamalla järjestäjälle ohjeita ja määräyksiä. 
 
Kokoontumislain noudattamisen varmistamiseksi ja soveltamiseksi myös 
liikkeenharjoittajan itsensä järjestämiin tilaisuuksiin tulisi lakiin majoitus- ja 
ravitsemisliiketoiminnasta lisätä tältä osin viittaus kokoontumislakiin. 

Ylitarkastaja Leena Piipponen 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI MAJOITUS- JA 
RAVITSEMISTOIMINNASTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 
Asiantuntijoiden kuuleminen Eduskunnan hallintovaliokunnassa 15.10.2004 
 
 
 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki majoitus-ja ravitsemistoiminnasta, joka korvaisi nykyisen majoitus-
ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen. Esitykseen liittyvät lisäksi ehdotukset laeiksi terveydensuojelulain ja 
järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta. 
 
Majoitus- ja ravitsemisliikkeitä koskevan lainsäädännön nykytila pelastustoimen 
näkökulmasta 
 
Majoitus-ja ravitsemisliikkeen harjoittamisesta säädetään nykyään elinkeinolain nojalla annetussa asetuksessa 
majoitus- ja ravitsemisliikkeistä. Majoitusliikkeitä ovat esimerkiksi hotellit, matkustajakodit, retkeilymajat, 
täysihoitolat ja lomakeskukset. Ravitsemisliikkeitä ovat esimerkiksi ravintolat ja kahvilat. Majoitus-ja 
ravitsemistoiminnan harjoittajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus patentti-ja 
rekisterihallitukselle sekä selvitys poliisille (selvitys majoitus- ja ravitsemisliikkeestä, jossa ilmoitetaan mm. 
ravitsemisliikkeen asiakaspaikkamäärä ja majoitusliikkeen huone-ja vuodepaikkamäärä sekä liikkeen 
aloittamisajankohta). Poliisi toimittaa majoitus-ja ravitsemistoiminnan aloittamista koskevan selvityksen muun 
muassa pelastusviranomaiselle (palotarkastustoimintaa varten). 
 
Majoitus-ja ravitsemistoiminnan harjoittajan on tehtävä myös terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle majoitus-ja elintarvikehuoneiston perustamisesta, käyttöönotosta ja toiminnan 
olennaisesta muuttamisesta. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan ravintoloiden j a kahviloiden lisäksi muun 
muassa tiloja, joissa elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään tai pidetään kaupan. Terveydensuojelulaissa 
tarkoitettua ilmoitusta.ei lähetetä pelastusviranomaiselle (jonka on yleensä suoritettava tällaisissa tiloissa 
palotarkastus). Pelastusviranomaisten tiedonsaanti terveydensuojelulain mukaisesta ilmoitusmenettelystä on 
näin ollen puutteellisesti järjestetty. 
 
Matkailua palvelevasta majoitustoiminnasta leirintäalueilla säädetään ulkoilulaissa. Leirintäalueen 
perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ennen toiminnan aloittamista tai 
muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus alueen sijaintikunnan määräämälle viranomaiselle (kunnan 
leirintäalueviranomainen). 
Esitetyt muutokset pelastustoimen näkökulmasta 
 
Ilmoitusvelvollisuuden laajennus 
 
Pelastuslain (468/2003) mukaan palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai 
ympäristölle tulipaloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa. Pelastustoimesta annetussa 
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valtioneuvoston asetuksessa (787/2003) määrätään muun muassa ne kohteet, joissa palotarkastus on 
toimitettava vuosittain. Tällaisia kohteita ovat muun muassa hotellit, asuntolat, lotnakylät, leirintäalueet ja 
muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa. Lisäksi vuosittainen palotarkastus on tehtävä 
muun muassa kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 500 neliömetrin 
kokoisiin myymälöihin. Vuosittainen palotarkastus on tehtävä myös yrityksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa 
työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yli 30. Vuosittain 
palotarkastettaviin kohteisiin tulee myös laatia pelastustoimen lainsäädännössä tarkoitettu pelastussuunnitelma. 
 
Esityksen mukaan nykyistä terveydensuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä muutettaisiin siten, ertä 
tervevdensuojeluviranomaisen tulisi lähettää tieto majoitus- ja ravitsemisliikehuoneistoa koskevasta 
ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon muun flitiassa alueen 
pelastusviranomaiselle, jolla olisi oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa. Uudistus korvaisi nykyisen 
majoitus-ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen mukaisen poliisille (ja siltä edelleen pelastusviranomaiselle) 
annettavan selvityksen majoitus-ja ravitsemisliikkeestä. 

 
Ehdotettu uusi säännös laajentaisi pelastusviranomaisten tiedonsaantia palotarkastustoiminnan 
kannalta tärkeistä kohteista lisäämällä ilmoitusvelvollisuuden piiriin ns. elintarvikehuoneistot. 
Tiedonsaanti terveydensuojeluviranomaisten tarkastuksista ja läsnäolo-oikeus niissä olisi 
perusteltua viranomaisyhteistyön tehostamiseksi ongelmatapauksissa. Muutoksia voi näin ollen 
pitää perusteltuina ja tarpeellisina. 

 
 

Tietojensaantioikeuden laajennus 
 
Majoitus-ja ravitsemistoiminnasta annettavaksi ehdotetun uuden lain (9 §) mukaan majoitustoiminnan 
harjoittaja ja poliisi olisivat salassapitosäännösten estämättä velvollisia pyynnöstä antamaan laissa tarkoitettuja 
matkustajatietoja muun muassa pelastusviranomaisille pelastustoimintaa varten. Esityksen yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan pelastusviranomaiset tarvitsisivat matkustajatietoja onnettomuuksien yhteydessä 
asianosaisten tavoitettavuuden, loukkaantuneiden ja uhrien tunnistamisen sekä onnettomuustutkinnan takia. 
Pelastuslain mukaisesti pelastustoimi käsittää 1) tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäisyn, 2) pelastustoiminnan 
ja 3) väestönsuojelun. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja 
pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai 
uhatessa kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä. Pelastuslaissa Pädetään myös omiettomuuksien 
selvittämisestä ja siihen liittyvästä tietojensaantioikeudesta. 

 
Pelastustoiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista suorittamista edesauttaa se, että 
pelastusviranomaiset saavat riittävät ja oikeat tiedot kohteessa olevista ja sieltä mahdollisesti 
onnettomuustilanteessa etsittävistä henkilöistä. Pelastusviranomaisille esitettyä 
tiedonsaantioikeutta voidaan tämän vuoksi pitää perusteltuna ja tarpeellisena. 

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ Muistio 
Markkinaosasto 14.10.2004 
Tuomo Knuuti 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
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Perustuslain 18 §:ään on kirjattu elinkeinovapauden periaate. Sen mukaan jokaisella on oikeus 
lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. 
Säännöksen sanamuoto "lain mukaan" viittaa mahdollisuuteen rajoittaa säännöksessä turvattua 
oikeutta lailla. Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä nostetaan majoitus- ja 
ravitsemisalaa koskeva elinkeino-oikeudellinen sääntely lakitasolle. Uusi laki majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta korvaisi nykyisen majoitus-ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 
(727/1991). 
 
Esitykseen sisältyvä majoitus- ja ravitsemistoimintaa koskeva elinkeino-oikeudellinen sääntely 
voidaan kiteyttää kolmeen asiakokonaisuuteen: 
1. ravitsemisliikkeiden aukioloaikaan ja ilmoitukseen aukioloajan pidennyksestä; 
2. majoitus- ja ravitsemisliikkeiden asiakasvalintaoikeuteen ja järjestyksen 
turvaamiseen; sekä 
3. matkustajailmoitukseen. 
 
1. Ravitsemisliikkeiden aukioloajat pysyisivät ennallaan. Ravintoloiden, kahviloiden 
ja anniskelupaikkojen pääsääntöinen sulkemisaika on ehdotuksen mukaan kello kaksi. 
Jos anniskelupaikka on saanut alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskevan 
luvan kello puoli kolmeen tai puoli neljään, anniskelupaikka on tällöin suljettava 
lakiehdotuksen mukaan viimeistään puoli tuntia anniskeluajan päättymisen jälkeen eli 
kello kolme tai kello neljä. 
 
Lakiehdotukseen sisältyvät kuten nykyisinkin myös aukioloajan pidennystä koskevat 
säännökset. Ne koskevat ns. yökahvilaa. Yökahvilalla tarkoitetaan ravitsemisliikettä, jossa kello 
kahden ja viiden välillä ei anniskella alkoholijuomia. Kuten nykyisinkin aiotusta 
yökahvilatoiminnan harjoittamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisille. 
 
2. Lakiehdotuksen säännökset majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittajan 
asiakasvalintaoikeudesta säilyisivät ennallaan. Asiakasvalintaoikeudella tarkoitetaan 
liikkeen oikeutta valita asiakkaansa ilman syrjintää. Laissa olisivat myös majoitus- ja 
ravitsemisliikkeiden järjestyksenpitoa koskevat säännökset, jotka suurelta osin 
vastaavat voimassa olevaa sääntelyä. Toiminnanharjoittaja voisi asettaa järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi liikkeeseen ja sen välittömään läheisyyteen 
j ärj estyksenvalvoj ia. 
 
Myös poliisi voisi määrätä toiminnanharjoittajan asettamaan liikkeeseen ja sen välittömään 
läheisyyteen järjestyksenvalvojia, jos liikkeen toiminnassa on ilmennyt toistuvia 
järjestyshäiriöitä tai jos siihen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi on liikkeen toimintaan 
liittyvä erityinen syy. Koska järjestyksenvalvojien määräämistä koskeva säännös merkitsee 
poliisille annettua oikeutta puuttua majoitus- ja ravitsemistoiminnan harjoittamiseen, on sille 
lakiehdotuksessa asetettu korkeammat edellytykset kuin nykyisin. 

 
Järjestyksenvalvojien on perinteisesti edellytetty huolehtivan järjestyksen säilymisestä myös majoitus- ja 
ravitsemisliikkeen sisäänkäynnin ulkopuolella ja asiakasjonossa. Voimassa olevassa majoitus- ja 
ravitsemisliikkeistä annetussa asetuksessa säädetään vain järjestyksenvalvojan asettamisesta liikkeeseen. 
Nykytilanteen selkeyttämiseksi laissa ehdotetaan säädettäväksi, että järjestyksenvalvojia voitaisiin asettaa 
myös liikkeen välittömään läheisyyteen. Sääntely vastaisi ulkoilulain (606/1973) 22 §:ään sisältyvää vastaavaa 
asettamissäännöstä leirintäalueiden osalta. 
 
3. Lakiin otettaisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti majoitustoiminnan harjoittajalle asetettu 
velvollisuus tehdä ilmoitus majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta. Nykyinen matkustajailmoitusta eli 
matkustajakorttia koskeva sääntely perustuu majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 11 §:ään ja 
matkustajakortista annettuun sisäasiainministeriön päätökseen (1706/1991). Nykysääntelystä poiketen 



 

matkustajailmoituksen tekemisestä vastuussa olevien piiriä laajennettaisiin koskemaan muun muassa 
leirintäalueen pitäjää sekä niin sanottua aamiaismajoitusta ja maatilamatkailua harjoittavia 
elinkeinonharjoittajia. 
 
Myös matkustajailmoituksen tietosisältöä uudistettaisiin. Matkustajailmoituksessa annettaviin tietoihin 
lisättäisiin muun muassa matkustajan mukana olevan puolison ja alaikäisten lasten henkilötiedot. Ehdotuksen 
mukaan majoitustoiminnan harjoittaja voisi myös pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai 
manuaalisesti matkustajatiedoista matkustajarekisteriä. 
 
Kuten nykyisinkin majoitustoiminnan harjoittaja olisi velvollinen toimittamaan ulkomaalaista koskevat 
matkustajatiedot poliisille. Poliisilla olisi oikeus saada myös muiden matkustajien matkustajatietoja. Lisäksi 
ehdotetaan, että myös rajavartiolaitoksella, tullilaitoksella, pelastusviranomaisilla ja 
terveydensuojeluviranomaisilla olisi oikeus saada tehtäviensä suorittamista varten matkustajatietoja. 
 
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan valvontaviranomaisina toimisivat kihlakuntien poliisilaitokset 
toimialueillaan. Valvonnan tehostamiseksi esityksessä ehdotetaan, että poliisi voisi puuttua epäasianmukaisesti 
harjoitettavaan majoitus- ja ravitsemistoimintaan pakkokeinoin. 


