Viranomainen täyttää

1

Dnro

ILMOITUS / HAKEMUS ALKOHOLIJUOMIEN ANNISKELUAJAN JATKAMISESTA
HUOM! HAKEMUKSET TOIMIPAIKAN UUDEN ANNISKELUALUEEN HYVÄKSYMISEKSI JA ULKOALUEEN
LAAJENTAMISEKSI TULEE TEHDÄ ERILLISELLE LOMAKKEELLE.

1. Asia
Anniskeluajan pidennys koskee
Kello 1.30 jälkeen sisätiloissa (ilmoitus)
Kello 1.30 jälkeen ulkotiloissa (hakemus)
Anniskelun aloittaminen ennen kello 9.00 (hakemus)
Toistaiseksi voimassa oleva anniskeluajan pidennys

Määräaikainen anniskeluajan pidennys

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta

Määräaikaisen anniskeluajan pidennyksen ajankohta

2. Ilmoittaja/hakija
Luvanhaltijan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön
rekisteriotteen mukainen nimi)

Y-tunnus

Anniskeluluvan numero
Anniskelupaikan nimi

3. Anniskelualueet, joita jatkoaika-anniskelu koskee
Hyväksytyt anniskelualueet osastoittain

Anniskelualueen
tyypin numero*

Asiakaspaikkojen
lukumäärä

Päivä(t)

Anniskeluaika

*) Anniskelualuetyypit:
1) Sisätila
2) Ulkotila
3) Katsomotila
4) Majoitushuone
5) Toimipaikan kokous- tai saunatila
6) Muu tapahtuma-, kokous- tai juhla-alue
Selvitys jatkoajan toiminta-ajatuksesta, toiminnan luonteesta ja kohderyhmästä (vaihtoehtoisesti liitteellä)
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Selvitys asiakasmäärien seurannasta, järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta sekä järjestyksenvalvojille määrätyistä tehtävistä
jatkoajalla (vaihtoehtoisesti liitteellä).

Selvitys siitä, mitkä ovat riskit alkoholilain 1 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten syntymiseen, miten lain noudattamista
seurataan, miten kriittisten tilanteiden, riskien hallinta toteutetaan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan (vaihtoehtoisesti
liitteellä)

Jos anniskelua haetaan aloitettavaksi ennen kello 9:00, selvitys luvanhaltijan majoituspaikan aamiaistarjoilusta.

4. Hakijan valtuuttama asiamies (jos asiamies tekee ilmoituksen tai hakee lupaa asiakkaan puolesta
valtakirjalla)
Asiamiehen nimi
Postitusosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Päätös lähetetään
Hakijalle
Asiamiehelle

5. Hakemuksen liitteet (myös jäljennökset riittävät)
Selvitys jatkoaika-anniskelun järjestämisestä, järjestyksenvalvonnasta sekä jatkoaika-anniskelun vaikutuksista ja niihin
varautumisesta (tarvittaessa)
Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelma (tarvittaessa)
Asiamiehen valtakirja (paitsi jos asiamiehenä on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja)
Muu, mikä?

6. Allekirjoitukset
Allekirjoituksen tulee olla virallinen. Yhteisöjen (yhtiöt, osuuskunnat ja yhdistykset) ja säätiöiden puolesta nimen kirjoittamiseen
oikeutettujen henkilöiden nimet käyvät ilmi ao. rekisteristä.
Paikka ja päiväys
Viralliset allekirjoitukset

Nimen selvennykset
Väärien tietojen antaminen voi johtaa rikoslain (39/1889) 16 luvun 5 §:n tai 7–8 §:ien nojalla tuomittavaan rangaistukseen.
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Tätä sivua ei tarvitse toimittaa ilmoituksen/hakemuksen yhteydessä
Ilmoituksen/hakemuksen käsittely
Ilmoitus/hakemus toimitetaan aluehallintoviraston siihen yksikköön, jonka alueella ravitsemisliike tai luvanhaltijan kotipaikka
sijaitsee.
Aluehallintovirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä valtion ja kunnan viranomaisilta sekä
Kansaneläkelaitokselta, työttömyysvakuutusrahastolta ja Eläketurvakeskukselta tietoja, jotka ovat välttämättömiä arvioitaessa
luvan saamisen edellytyksiä hakijaa ja vastuuhenkilöitä koskevia, hakemuksen käsittelyyn ja toiminnan valvontaan tarvittavia
tietoja (alkoholilaki 63 §).
Aluehallintovirasto toimittaa jatkoaikailmoituksen terveydensuojelulain (763/1994) 15 §:ssä tarkoitettua käsittelyä varten kunnan
terveydensuojeluviranomaiselle. Aluehallintovirasto saa kieltää anniskelun jatkamisen, jos terveydensuojeluviranomainen
toteaa siitä aiheutuvan terveydensuojelulaissa tarkoitettua terveyshaittaa lähiympäristön asukkaille eikä haittaa voida ehkäistä
luvanhaltijan toimenpiteillä. Lisäksi aluehallintovirasto pyytää hakemuksen johdosta poliisiviranomaisen lausunnon sekä
tarvittaessa lausunnon anniskelupaikan sijaintikunnalta jatkoaika-anniskelusta anniskelupaikan lähiympäristöön aiheutuvien
haittojen arvioimiseksi.
Tietojen rekisteröinti
Lupa-asioiden käsittelyä ja valvontaa sekä alkoholitilastointia varten pidetään alkoholielinkeinorekisteriä elinkeinonharjoittajista,
joille on myönnetty alkoholilaissa tarkoitettu lupa tai jotka ovat lupaa hakeneet. Rekisteriseloste ja lisätietoja rekisteristä on
saatavissa aluehallintovirastosta.
Jatkoaikaa koskevat tiedot merkitään alkoholielinkeinorekisteriin ja aluehallintovirasto toimittaa ilmoittajalle/hakijalle
tiedon/päätöksen rekisteriin merkityistä anniskelun jatkoajoista osastoittain eriteltynä. Ilmoitettua jatkoaikaa ei saa ottaa
käyttöön ennen kuin kolme viikkoa ilmoituksen jättämisestä on kulunut. Hakemuksen mukaisen jatkoajan saa ottaa käyttöön
vasta aluehallintoviraston päätöksen jälkeen.
Päätös ja maksut
Jatkoaikailmoituksen ja -hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen mukainen maksu. Anniskeluajan
jatkamisesta peritään erillinen valvonnan vuosimaksu, joka on 760 euroa, jos anniskelua jatketaan yli 180 päivänä vuodessa
kello neljään, ja muutoin 380 euroa. Valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on
voimassa oleva lupa 1.4. Uudesta anniskeluajan jatkamista koskevan ilmoituksesta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä
kalenterivuotena.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot
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