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§ 21
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förläng-
ning av uteserveringarnas öppettider

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Munther, asiantuntija, telefon: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen 
väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 34 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att tjänstemän i stadens ledning ska starta en utredning om möjlig-
heterna till en mindre strikt policy i fråga om uteserveringarnas öppetti-
der. Ett av de alternativ som bör beaktas är att staden följer Esbos och 
Vandas exempel och inför ett system där staden inte särskilt slår fast 
öppettiderna. Utredningen bör göras i samarbete med polisen, region-
förvaltningsverket, Valvira och helsingforsarna. Enligt vad staden har 
bestämt får uteserveringarna för närvarande vara öppna kl. 7–22.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utredningar som gjorts av stadskansliets 
näringslivsavdelning och meddelar att staden inleder en omfattande 
diskussion med olika myndigheter och påbörjar ett grundligt utrednings-
arbete tillsammans med dessa beträffande möjligheterna till en mindre 
strikt policy i fråga om uteserveringarnas öppettider i Helsingfors. 

Bakgrund
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Ledamoten Kimmo Helistö och 17 andra ledamöter väckte 26.8.2009 
(ärende 44) en motion om öppettiderna på restaurangernas uteserve-
ringar. De föreslog då att öppettiderna skulle förlängas. Ledamoten He-
listös motion går ut på att Helsingfors ska livas upp i största allmänhet 
och har inte såsom ledamoten Muttilainens motion fokus på närings-
livspolitiken. 

Stadsfullmäktige behandlade ledamoten Kimmo Helistös motion 
25.11.2009 och återremitterade den då för ny beredning. Enligt svaret 
på motionen är det social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller 
länsstyrelsen i Södra Finlands län som på begäran beviljar utskänk-
ningstillstånd. Även om staden är den som hyr ut områden för uteser-
veringar kan den inte ensam påverka öppettiderna.

Fastighetskontoret hade år 2006 frågat länsstyrelsen i Södra Finlands 
län, polisinrättningen, miljöcentralen och social- och hälsovårdens pro-
dukttillsynscentral vilka möjligheter det fanns att förlänga utskänknings-
tiden till kl. 23 på de uteserveringar i Helsingfors där utskänkningen fick 
pågå till kl. 22. Alla de tillfrågade var negativt inställda till en förlängning 
av öppettiden. Stadsstyrelsen ansåg att utredningen i saken var tillräck-
lig. 

Efter att fastighetsnämnden gett ett utlåtande behandlade stadsstyrel-
sen ledamoten Kimmo Helistös motion på nytt 15.11.2010. Stadsstyrel-
sen återremitterade också då ärendet för ny beredning och påpekade 
att den biträdde utlåtandet från fastighetsnämnden och att anvisningar-
na från år 2004 inte behövde ändras.

Stadsstyrelsen påpekade 15.11.2010 vidare att uppgiften att bevilja till-
stånd för uteserveringar skulle överföras från fastighetskontoret till 
byggnadskontoret 1.1.2011. Samtidigt uppmanade stadsstyrelsen 
byggnadskontoret att år 2011 utreda frågan om öppettider för uteserve-
ringar i samarbete med regionförvaltningsverket, miljöcentralen och po-
lisen. 

Följande hemställningskläm godkändes 2.3.2011: "Stadsfullmäktige 
förutsätter att byggnadskontoret år 2011 förelägger stadsstyrelsen en 
rapport om de utredningar som gjorts och de underhandlingar som förts 
med regionförvaltningsverket, miljöcentralen och polisinrättningen i 
Helsingfors om längre öppettider för uteserveringar." (Kimmo Helistö, 
rösterna 44–6)

Nämnden för allmänna arbeten gav ett utlåtande i saken 10.5.2011 och 
framhåller där att nämnden, även om det är den som hyr ut områden 
för uteserveringar, inte kan bestämma bindande villkor för utskänkning-
en, exempelvis klockslaget när serveringen måste upphöra. Villkoren 
bestäms av den kommunala hälsoskyddsmyndigheten, regionförvalt-
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ningsverket och polisen. Nämnden för allmänna arbeten anser enligt 
utlåtandet att öppettiden mycket väl kan förlängas på lämpliga platser. 
Nämnden meddelar i utlåtandet att den har inlett underhandlingar med 
de berörda myndigheterna i syfte att få till stånd gemensamma rutiner 
våren 2011 och att den i enlighet med hemställningsklämmen kommer 
att förelägga stadsstyrelsen en rapport om hur underhandlingarna 
avancerat. 

Ledamoten Sami Muttilainens motion

Den aktuella motionen från ledamoten Sami Muttilainen om förlängning 
av uteserveringarnas öppettider handlar om just den ovan relaterade 
fråga som byggnadskontoret skulle utreda tillsammans med alla berör-
da myndigheter och beträffande vilken en rapport om resultaten från ut-
redningen skulle föreläggas stadsstyrelsen år 2011. 

Stadskansliets näringslivsavdelning anser att en utredning fortfarande 
är aktuell, kanske ännu aktuellare än år 2011, och att byggnadskonto-
ret bör göra en sådan i samarbete med näringslivsavdelningen, på så 
sätt att saken gås igenom tillsammans med alla som har påverkans-
möjligheter, exempelvis med dem av stadens förvaltningar som kan ha 
beslutanderätt, med regionförvaltningsverket i Södra Finland och med 
polisen. Medan utredningen görs bör dessutom näringslivsorganisatio-
nerna höras ingående.  

Byggnadskontoret kom år 2013 med anvisningar om uteserveringar, 
och genom dessa överfördes ansvaret för öppettider till regionförvalt-
nings- och miljömyndigheterna. I övrigt innehåller anvisningarna 
stränga krav för uteserveringar. Även om ansvaret har överförts är av-
vikelser från de gällande öppettiderna inte möjliga.

Ledamoten Sami Muttilainens motivering till att anvisningarna om öp-
pettider för uteserveringar bör vara mindre strikta eller grannstädernas 
modell börja tillämpas strider inte mot den gällande fullmäktigestrategin 
och kan ur ett näringspolitiskt perspektiv i stort sett accepteras i bran-
schen. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Munther, asiantuntija, telefon: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Sami Muttilaisen valtuustoaloite

Sökande av ändring
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Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia, elinkeino-osasto

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 30.11.2016 § 310

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ären-
det till stadsfullmäktiges sammanträde 18.1.2017. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Päivi Munther, sakkunnig, telefon: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 21.11.2016 § 1037

HEL 2016-006919 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Päivi Munther, asiantuntija, puhelin: 310 64800

paivi.munther(a)hel.fi


