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§ 1079
Valtuutettu Sari Näreen toivomusponsi: Selvitys alkoholin 
mielikuvamainonnan kieltämiseksi kaupungin julkisissa tiloissa

HEL 2012-014102 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja valtuutettu 
Sari Näre

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän 
selvityksen kaupunginvaltuuston 26.9.2012 hyväksymän 
toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa 
selvityksen ponnen ehdottajalle (Sari Näre) sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 26.9.2012 Thomas Wallgrenin aloitteen julkisen tilan 
vapauttamisesta kaupallisesta mainonnasta kaupunginvaltuusto 
samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

" Valtuusto edellyttää että Helsinki selvittää mahdollisuuden kieltää 
alkoholin mielikuvamainonta Helsingin kaupungin julkisissa tiloissa." 
(Sari Näre)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2013 2 (2)
Kaupunginhallitus

Kj/5
14.10.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
hallintokeskus@hel.fi http://www.hel.fi/hallintokeskus +358 9 655 783 FI02012566

vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa seuraavaa: Helsingin kaupungin edustustilaisuudet, 
tapahtumat ja kaupungin tiloissa pidettävät tilaisuudet ovat 
pääsääntöisesti alkoholittomia.

Alkoholitarjoilua esiintyy vain merkittävien ulkomaisten vastaanottojen 
tms. yhteydessä ja niistä päätetään aina erikseen. 

Kaupunki noudattaa mainospaikkojen tarjonnassa ja niitä koskevissa 
sopimuksissa 
voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa omassa toiminnassaan 
eettisiä linjauksia, 
joiden voidaan katsoa olevan yleisesti hyväksyttyjä. Mikäli kaupunki 
soveltaisi 
lainsäädäntöä tiukempaa sääntelyä, edellyttäisi se kaupungilta myös 
ko. sääntelyn valvontaa.
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaksinkertaisen sääntelyn ja sen 
myötä kaupungin 
tehtävien lisääminen ei on perusteltua. 

Kansallisen alkoholilainsäädännön mahdollisten muutosten ja 
tiukennusten myötä alkoholin mielikuvamainonta saattaa olennaisesti 
vähentyä tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa kaupungin tulisi aktiivisesti 
seurata lainsäädännön mahdollisia muutoksia ja toteuttaa tarvittavia 
muutoksia sen jälkeen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
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