OHJE: ILMOITUS/HAKEMUS ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELUSSA TAPAHTUVISTA
MUUTOKSISTA JA ANNISKELUN ALOITTAMISESTA ANNISKELUALUEELLA
1. Asia
Tällä lomakkeella ilmoitetaan anniskelutoiminnassa tapahtuvista muutoksista. Ilmoitettavia
muutoksia ovat muun muassa luvanhaltijan tai anniskelupaikan yhteystietojen tai nimen muutokset,
luvanhaltijan määräysvallassa tapahtuneet muutokset ja hyväksyttyjä anniskelualueita koskevat
muutokset/laajennukset sekä anniskelutoiminnan lopettaminen
-

Rastittakaa alla olevasta listasta yksi tai useampi kohta, joita ilmoituksenne koskee. Muun
muutoksen osalta kirjoittakaa kenttään muutoksen sisältö mahdollisimman tarkasti. Eritelkää
tarvittaessa muutosten eri toteuttamisajankohdat.

-

Tällä lomakkeella tehdään myös ilmoitus anniskelun aloittamisesta ennalta hyväksytyllä
anniskelualueella.

-

Huomioikaa, että jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhteisölle tai yksityiselle
elinkeinonharjoittajalle taikka luvanhaltijan y-tunnus muutoin muuttuu, on liiketoiminnan
jatkajan haettava uusi anniskelulupa erillisellä hakulomakkeella. Uusi yrittäjä ei saa myydä
alkoholijuomia ennen kuin uusi lupa on myönnetty. Lisäksi anniskelupaikan siirtyessä uusiin
tiloihin tulee toimijan tehdä uusi lupahakemus aluehallintovirastoon.

3. Luvanhaltijaa tai ravitsemisliikettä koskevat muutokset
-

Ilmoittakaa tässä elinkeinonharjoittajan/luvanhaltijan tai ravitsemisliikkeen muuttuneet nimija yhteystiedot sekä muut luvanhaltijan kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin tehdyt
muutokset ja muutoksen rekisteröimisajankohta. Muutosten ilmoittaminen on tärkeää muun
muassa tavarantoimitusten ja valvontamaksujen perinnän oikeellisuuden kannalta.
Luvanhaltija vastaa rekisteritietojen ajantasaisuudesta.

-

Huomioikaa, että mikäli anniskeluluvan haltijan toiminta siirtyy toiseen anniskelupaikkaan ja
toimipaikan osoite muuttuu, on uudelle toimipaikalle haettava aluehallintovirastosta uusi
anniskelulupa ennen toiminnan aloittamista.

-

Ilmoittakaa tässä kohdassa myös luvanhaltijayhteisön määräysvallassa tapahtuneet
muutokset. Määräysvallan muutos voi perustua esimerkiksi luvanhaltijan omistuksessa,
yhtiöjärjestyksessä tai yhtiösopimuksessa tapahtuneisiin muutoksiin. Määräysvallassa
tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava aluehallintovirastolle kahden viikon kuluessa
määräysvallan siirtymisestä. Luvanhaltijan vaihtuessa esimerkiksi yhtiömuodon muutoksen
vuoksi uuden toimijan tulee hakea uusi anniskelulupa toiminnalleen erillisellä
hakulomakkeella.

4. Anniskelualueet
-

Toimipaikan sisätiloissa olevia anniskelualueita saadaan muuttaa luvanhaltijan ilmoituksen
perusteella. Ilmoitus anniskelualueen muutoksesta tulee toimittaa aluehallintovirastolle
vähintään kolme viikkoa ennen muutoksen suunniteltua käyttöönottoa. Aluehallintoviraston
tulee kahden viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoittaa, jos muutos ei täytä
anniskelualueelle säädettyjä edellytyksiä.

-

Terassien ja muiden ulkotilojen laajennukset käsitellään lupa-asiana, ja laajennukset
voidaan ottaa käyttöön vasta kun aluehallintovirasto on hyväksynyt lupamuutoksen. Lisäksi,
jos muutos on anniskelutoiminnan kannalta merkittävä, kuten anniskelualuetta laajennetaan
toiseen rakennukseen, anniskelualueen muutos käsitellään lupa-asiana.
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-

Pysyvän muutoksen osalta kirjataan kaikki osastot (vanhat ja uudet), määräaikaisen
muutoksen osalta kirjataan ainoastaan määräaikaiset osastot ”Anniskelualueet osastoittain”
kohtaan.

-

Anniskelualueeksi voidaan hyväksyä yleinen katsomotila, jos se on varattu yksinomaan 18
vuotta täyttäneille henkilöille. Aluehallintovirasto voi hyväksyä yleisen katsomotilan tai sen
osan anniskelualueeksi ja rajoittaa hyväksynnän voimassaolon lupaehdolla vain sellaisiin
aikoihin tai tapahtumiin, kun kyseinen anniskelualue on varattu vain täysi-ikäisille henkilöille.

-

Jos luvanhaltijan hyväksytyllä anniskelualueella haluaa jokin muu tai useampi toimija
harjoittaa anniskelutoimintaa, tulee kyseinen anniskelualue hakea yhteiseksi
anniskelualueeksi.

-

Aluehallintovirasto voi anniskelualueen hyväksyessään sallia, että asiakkaat kuljettavat
alkoholijuomia saman anniskelupaikan anniskelualueelta toiselle luvanhaltijan
omavalvontasuunnitelmassa hyväksymällä tavalla. Lupaviranomaisen hyväksymisen
asiakkaiden alkoholijuomien kuljettamiselle voi hakea myös jo voimassa olevaan
anniskelulupaan.

-

Kuvataan anniskelualueet liitteenä toimitettavissa pohjapiirustuksissa; piirustuksiin tulee
selkeästi rajata ravitsemisliikkeen osastointi.

5. Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa tai matkailupalvelun yhteydessä
-

Anniskelu on sallittua erillisen ilmoituksen perusteella sellaisissa tapahtuma-, kokous- ja
juhlatiloissa sekä vastaavilla alueilla, jotka aluehallintovirasto on hyväksynyt erillisestä
hakemuksesta anniskelualueiksi.

-

Anniskelun aloittamisesta tällaisilla alueilla tulee ilmoittaa aluehallintovirastolle tällä
lomakkeella viimeistään kolme vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Jos anniskelu liittyy
matkailupalveluun, luvanhaltijan anniskelutilaisuudet saadaan ilmoittaa suunniteltujen
reittien tarkkuudella enintään vuodeksi kerrallaan.
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