
1.6.2021
Jukka Kuva
Lastenlehdon puisto

Julkijuomisen lait
Suomessa julkijuopottelua koskevat asenteet ja lainsäädäntö ovat olleet jo pitkään sallivan
harmaalla alueella. Vuoteen 1995 asti kaikki alkoholin käyttö julkisella paikalla oli rangaistavaa,
mutta rangaistavuutta poistettaessa päädyttiin nykyiseen epämääräisempään tilaan. Vuodelta
2003 peräisin oleva järjestyslaki toteaa seuraavaa:

Päihdyttävän aineen nauttiminen on kiellettyä yleisellä paikalla taajamassa, rajavartiolaissa
(578/2005) tarkoitetulla rajanylityspaikalla ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske erityisen luvan tai ilmoituksen mukaista
anniskelualuetta taikka yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisätilaa. Se ei liioin koske
alkoholijuoman nauttimista puistossa tai muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten, että
nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen ei estä tai kohtuuttomasti vaikeuta
muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen tarkoitukseensa.

Järjestyslaki siis niputtaa yhteen kaikki päihteet. Juominen sallitaan puistossa “tai siihen
verrattavassa yleisessä paikassa”, mikä onkin erittäin tulkinnanvarainen pykälä esimerkiksi
kaupunkiaukioiden kohdalla. Ja mikä on esimerkiksi Piritorin varsinainen tarkoitus?

Poliisista asiaa on kommentoitu mm. seuraavasti:

–Katsomme vähän sitä, että milloin alkoholin juominen ei mene enää sivistyneen nauttimisen
piiriin, vaan alkaa olla ryyppäämistä. Jos yhdellä henkilöllä on kymmenen kaljaa, ei voida enää
sanoa, että päätarkoituksena olisi ympäristöstä ja säästä nauttiminen, vaan päihtymys.
–Konkreettinen tapaus voisi olla sellainen, että jos esimerkiksi mölisevä kolmen hengen porukka
pitää humalassa älämölöä, niin kukaan vanhempi ei päästäisi siihen lähelle lapsiaan leikkimään.
Vepsäläisen mukaan poliisin asiaan puuttumiseen vaikuttaa yleisolemus ja tavoitetila, eli onko
alkoholia nauttivan tavoite päästä humalaan, vai nauttia säästä ja ympäristöstä.

Yleinen linjaus siis on, ettei sillä ole mitään väliä onko “piknikillä” “ruokailemassa”, vaan sillä
miten käyttäytyy. Entä muualla maailmassa? Yllätyksiä löytyy molemmista päistä. Julkijuominen
on täysin sallittua esimerkiksi Kiinassa, Japanissa tai Singaporessa, mutta kiellettyä Venäjällä.

Irlanti
Irlannissa ei ole julkijuomista estäviä lakeja, paitsi 100 m säteellä ulos myyvistä paikoista ei saa
juoda ks. paikasta ostettuja pulloja tai tölkkejä. Alkoholin myynti alkaa 10:30 aamulla, paitsi
12:30 sunnuntaisin, ja jatkuu iltakymmeneen. Vuoteen 2018 alkoholin myynti oli kiellettyä
pitkänä perjantaina, ja 1970-luvulle asti myös Pyhän Patrikin päivänä. Lentokenttien lisäksi
myös hotelleissa ja junissa alkoholin myynti ohittaa muun maan säädökset ja on sallittua aina.

https://finlex.fi/fi/laki/smur/2005/20050578
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Iso-Britannia
Pääosin sallittua. On alueita, joissa voidaan pyytää olemaan juomatta, mutta juominen on siellä
silti sallittua. Näillä alueilla poliisi voi pyytää lopettamaan juomisen ja kaatamaan juomat pois,
mutta jälkimmäistä voi pyytää vain jos henkilö käyttäytyy tai aikoo käyttäytyä epäsosiaalisesti.
Boris Johnsonin tultua valituksi juominen kiellettiin lähes kaikissa Lontoon julkisen liikenteen
kulkuneuvoissa. Tätä vastustettiin laajasti argumentilla “juominen helpottaa ikävää työmatkaa”.

Itävalta
Itävallassa mietoja alkoholijuomia saa nauttia jo 16 - vuotiaana, mutta 16-18 vuotiaat eivät saa
olla yli 0,5 promillen humalassa.

Kanada
Kanadassa on yleisesti ottaen erittäin tiukat julkijuomisen lait ja ns. open container - laki on
käytössä suuressa osassa maata. Quebec ja etenkin suurkaupunki Montreal ovat kuitenkin
paljon muuta maata rennompia ja suuressa osassa kaupunkia julkijuominen on sallittua, kunhan
nauttii juoman kanssa edes jotain naposteltavaa. Joissain puistoissa on erikseen merkittyjä
alueita joissa on sallittua nauttia alkoholia ilman syötävää. Nämä muutokset ovat kuitenkin
tulleet voimaan vasta viimeisen vuoden aikana.

Kolumbia
Kolumbiassa lainsäädäntö on perinteisesti sallinut julkisen alkoholin nauttimisen ja
“henkilökohtaisen huume-annoksen”. 2018 valittu presidentti Duque päätti kieltää molemmat,
mikä aiheutti paljon lisää pidätyksiä ja nuorison vastustusta. 2019 Kolumbian korkein oikeus
kumosi kiellot, koska sallivamman lainsäädännön katsottiin edistävän “vapaata terveellistä
kulttuuria”.

Sveitsi
Pääosin sallittua ja isossa osassa maata jopa alaikäiset saavat juoda muiden ostamia juomia.
Joissain kantoneissa tämä on kielletty, paitsi jos juoman ostivat lapsen vanhemmat.

Yhdysvallat
Laajalti käytössä open container - lakeja, joita tulkitaan tilanteesta ja paikasta riippuen tiukasti
tai vähemmän tiukasti. Julkijuominen on useimmiten sallittua myös “julkisissa nimellisesti
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yksityisissä tilaisuuksissa”, jolla tarkoitetaan pääasiassa tailgate- eli takakonttibileitä, joka on
yleinen ilmiö urheilustadionien parkkipaikoilla. Lisäksi on useita paikallisia poikkeuksia.

Clark County, Nevada
Joka sisältää mm. Las Vegasin ja Stripin, sallii alkoholin nauttimisen julkisesti paitsi
parkkipaikoilla tai 300 m säteellä ostopaikasta jos juoma on ostettu suljetussa astiassa.Tiettyjen
tapahtumien aikaan tietyillä kaduilla voidaan kieltää myös lasisten tai alumiinisten astioiden
käyttö, esim. Vegas Strip uudenvuodenaattona.

Mobile, Alabama
Juoda saa muoviastioista, joihin on painettu alkoholiluvan haltijan tiedot.

New Orleas, Louisiana
New Orleansissa alkoholin juominen julkisesti on sallittua, mutta vain muoviastiasta. Osissa
Louisianaa on tiukat open container - lait, mutta silti drive through - frozen daquiri standit ovat
laillisia.

Savannah, Georgia
Vanhassa kaupungissa saa pitää hallussaan ja nauttia yhden alle puolen litran juoman
muoviastiasta.

Open container - laeista puhuttaessa maininnan ansaitsevat myös USAn autoilua koskevat
open container - lait. Autossa ei saa olla mitään avointa astiaa jossa on yli 0,5 % ABV alkoholia
ja johon kuljettaja TAI matkustajat pääsevät istuimiltaan käsiksi. Tämä koskee myös moottoritien
pientareelle pysähtynyttä autoa. Poikkeuksia ovat kuitenkin bussit, taksit, limousiinit, yms.
Ihmisten kuljetukseen maksusta käytettävät autot, sekä asuntoautojen asuintilat. Tässä ehkä
yksi syy miksi jenkkien asuntoautot ovat niin isoja...

Lähteet:
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612
https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1443321
https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_in_public
https://www.oesterreich.gv.at/themen/jugendliche/jugendrechte/3/Seite.1740250.html
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