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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av alkohollagen  

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att alkoholla-
gen ändras. Enligt förslaget ska bestämmel-
serna om försäljning av alkoholdrycker i ut-
rikestrafik till stor del överföras från förord-
ning till lag. I lagen ska det föreskrivas om 
anmälningsförfarandet, planen för egenkon-
troll och påföljderna för överträdelser vid de-

taljhandel med och servering av alkohol-
drycker i sjö- och luftfarkoster samt i tåg. På 
motsvarande sätt ska det införas bestämmel-
ser i lag om detaljhandel med alkoholdrycker 
i butiker för skattefria varor på flygplatser.   

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Nuläge  

Enligt 32 § 1 mom. i alkohollagen (1143/ 
1994) föreskrivs det genom förordning om 
försäljningen av alkoholdrycker och över-
vakningen av försäljningen i färdmedel som 
trafikerar mellan Finland och utlandet. I för-
ordningen om försäljning av alkoholdrycker 
och övervakning av försäljningen i färdmedel 
som trafikerar mellan Finland och utlandet 
(1346/1994) föreskrivs både om servering av 
och detaljhandel med alkoholdrycker. 

Förordningen gäller sjö- och luftfarkoster 
samt tåg och bussar som trafikerar mellan 
Finland och utlandet. Enligt 8 § i förordning-
en får servering av och detaljhandel med al-
koholdrycker bedrivas i sjö- och luftfarkoster 
efter det att trafikidkaren har lämnat in en 
anmälan hos Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården. Försäljning av 
alkoholdrycker är dock enligt 9 § förbjudet i 
hamn eller på en flygplats eller någon annan-
stans inom finskt område förutom för sjöfar-
koster under färd inom finskt område mellan 
en finsk och en utländsk hamn, om fartyget 
under resan inte besöker någon annan finsk 
hamn än en enda hamn i landskapet Åland. 
Tillstånds- och tillsynsverket kan av särskil-
da skäl tillåta försäljning av alkoholdrycker 
ombord på en sjöfarkost som ligger i hamn 
eller en sjöfarkost under färd mellan två till 
dess rutt hörande finska hamnar. I luftfarkos-
ter är försäljning tillåtet under färd inom 
finskt område mellan en finsk och en ut-
ländsk flygplats. 

I ett tåg eller en buss i utlandstrafik får man 
enligt 14 och 19 § i förordningen servera al-
koholdrycker med tillstånd av Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården. I 
tåg är servering dock tillåten endast i restau-
rangvagnen. 

Förordningens bestämmelser om ålders-
gränser och försäljningsförbud, upprätthål-
lande av ordning, övervakning av verksam-
heten och påföljder för överträdelser när det 
gäller servering och detaljhandel i färdmedel 

motsvarar i övrigt ganska exakt alkoholla-
gens bestämmelser. De serveringstider som 
anges i förordningen motsvarar de ser-
veringstider för serveringsställen i allmänhet 
som det finns bestämmelser om i 23 § i för-
ordningen om alkoholdrycker och sprit 
(1344/1994). 

Försäljningsanmälan har i enlighet med 
förordningen lämnats in för 14 sjöfarkoster. 
Av dessa fartyg trafikerar sex mellan Hel-
singfors eller Åbo och Stockholm, tre mellan 
Finland och Tyskland eller Polen, två mellan 
Helsingfors och Tallinn, ett mellan Vasa och 
Umeå och ett trafikerar i huvudsak utom-
lands. Tre flygbolag har lämnat in försälj-
ningsanmälan om försäljning i luftfarkoster 
och ett företag har beviljats tillstånd för ser-
vering i tågtrafiken mellan Finland och Ryss-
land. För busstrafik har det senaste tillfälliga 
serveringstillståndet beviljats 1998. Försälj-
ningen övervakas enligt 41 § 2 mom. 7 punk-
ten i alkohollagen av Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården. 

Enligt 80 § i grundlagen kan republikens 
president, statsrådet och ministerierna utfärda 
förordningar med stöd av ett bemyndigande i 
grundlagen eller i någon annan lag. Genom 
lag ska dock utfärdas bestämmelser om 
grunderna för individens rättigheter och 
skyldigheter samt om frågor som enligt 
grundlagen i övrigt hör till området för lag. 
Genom förordning kan man inte utfärda be-
stämmelser om användning och begränsning 
av de grundläggande fri- och rättigheter som 
är tryggade genom 2 kap. i grundlagen. 
Dessutom måste en bemyndigande lag upp-
fylla de krav på exakthet och noggrann av-
gränsning som ställts i grundlagsutskottets 
utlåtandepraxis den senaste tiden.   

I alkohollagen, som förnyades 1994, finns 
en allmän bestämmelse enligt vilken det ska 
föreskrivas om den ovannämnda försäljning-
en genom förordning. Genom förordning 
som utfärdats med stöd av ett bemyndigande 
har det även utfärdats bestämmelser om till-
stånds- och anmälningsförfarandet och på-
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följderna för överträdelser i anknytning till 
utövandet av näringen. Denna praxis har va-
rit i kraft redan innan alkohollagen stiftades, 
men den svarar inte längre mot de krav som 
ställs i grundlagen.  

Enligt 32 § 2 mom. i alkohollagen före-
skrivs det särskilt om försäljning av alkohol-
drycker i butiker för skattefria varor. I en re-
geringsproposition (RP 119/1994 rd) hänvi-
sas det till att försäljning av alkoholdrycker i 
särskilda butiker för skattefria varor bygger 
på en internationell praxis som främst iaktta-
gits inom den internationella flygtrafiken. 
Försäljningen övervakades då av tullmyndig-
heterna och reglerades av tullagstiftningen. I 
nuläget finns de bestämmelser som gäller 
försäljningen i 89 § i punktskattelagen 
(182/2010) och 70 b § i mervärdesskattela-
gen (1501/1993). Enligt dessa paragrafer får 
skattefria produkter säljas i en skattefri butik 
på en flygplats till passagerare som reser 
utanför unionen för att medföras som res-
gods. Tillstånd för att hålla ett sådant skatte-
fritt lager utfärdas av Skatteförvaltningen.  

Efter det att den skattefria detaljhandeln 
med alkoholdrycker för trafiken inom Euro-
peiska unionen upphörde den 1 juli 1999, 
med vissa undantag, har skattefria butiker 
även sålt beskattade alkoholdrycker. Social- 
och hälsovårdsministeriet meddelade 1999 i 
ett brev till Luftfartsverket att försäljning av 
beskattade alkoholdrycker i den nya situatio-
nen är tillåten endast till passagerare som re-
ser från Finland för att medföras som res-
gods. I övriga fall har alkoholbolaget ensam-
rätt till detaljhandeln med alkoholdrycker i 
Finland.  

För närvarande säljs alkoholdrycker på sju 
flygplatser i huvudsak i butiker som ägs av 
Finavia Abp. På Helsingfors-Vanda flygplats 
bedrivs försäljning också av Finnair Abp. På 
två andra flygplatser bedrivs detaljhandel av 
företag som har avtal med Finavia.    

När det gäller försäljning som sker på fin-
ländskt område ska alkohollagens bestäm-
melser följas även om försäljningen sker 
bakom tullövervakningens gräns. Nuläget är 
emellertid problematiskt eftersom det i alko-
hollagen inte alls ingår bestämmelser om rät-
ten att bedriva detaljhandel eller om vilka på-
följder som överträdelser av alkohollagens 
bestämmelser kan medföra. 

2  Föreslagna ändringar  

I alkohollagen behöver det således införas 
bestämmelser om både detaljhandel och ser-
vering i utrikestrafiken och detaljhandel med 
alkoholdrycker i skattefria butiker på flyg-
platser. Genom lag bör det föreskrivas sär-
skilt om rätten att servera och bedriva detalj-
handel med alkoholdrycker, om de viktigaste 
skyldigheterna som gäller för verksamheten 
och om vilka påföljder en överträdelse av la-
gen medför.  

I Förenta Nationernas havsrättskonvention 
(FördrS 50/1996) finns omfattande bestäm-
melser om havsrättsfrågor. I detta samman-
hang är den mest beaktansvärda att även de 
fartyg som seglar på det fria havet är under-
kastade den stats jurisdiktion under vars 
flagg de seglar. Alkohollagens bestämmelser 
ska således följas förutom på finländskt om-
råde även av fartyg som seglar under fin-
ländsk flagg, om inte något annat föreskrivs i 
lag. Försäljningen kan också vara antingen 
skattepliktig eller skattefri, men skattebe-
stämmelserna inverkar inte på om alkoholla-
gens allmänna regler ska tillämpas på verk-
samheten.  

Bestämmelserna om försäljning av alko-
holdrycker i utrikestrafik har avvikit från de 
allmänna bestämmelserna framför allt därför 
att konkurrenssituationen är annorlunda i in-
ternationell trafik. I praktiken tillämpas den 
finländska alkohollagen endast på sjö- och 
luftfarkoster som är under finländsk flagg, så 
för farkoster som är registrerade i ett annat 
land kan reglerna vara annorlunda. Det är 
inte ens säkert att passagerarna vet vilket 
lands lagstiftning som följs t.ex. på en färja 
eller i ett flygplan. Försäljning av alkohol-
drycker till passagerarna kan i detta avseende 
jämställas med försäljning som sker utom-
lands eller i en utländsk farkost utomlands. 
Av denna anledning föreskrivs det t.ex. i 8 § 
i tobakslagen (693/1976) att förbudet mot att 
ha tobaksprodukter synliga inte gäller fartyg i 
internationell sjöfart.  

Det är således motiverat att försäljning av 
alkoholdrycker i utrikestrafik även i fortsätt-
ningen ska regleras med en del undantag från 
de allmänna bestämmelserna i alkohollagen. 
Enligt de erfarenheter som fåtts finns det i 
övrigt inte något behov av några betydande 
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ändringar i förordningens bestämmelser om 
försäljning av alkoholdrycker. De bestäm-
melser som gäller t.ex. åldersgränser vid för-
säljning och servering av alkohol kommer i 
vilket fall som helst att följas även i utrikes-
trafiken och därför behöver sådana bestäm-
melser inte skrivas in i lagen två gånger. 

Det föreslås därför att det i 32 § i alkohol-
lagen ska föreskrivas om krav på anmälan 
om försäljning av alkoholdrycker, försälj-
ningsbegränsningar för detaljhandeln, de vik-
tigaste skyldigheterna i fråga om verksamhe-
ten och påföljder för överträdelser på i stort 
sett samma sätt som det nu föreskrivs om 
dessa i förordningen om försäljning av alko-
holdrycker och övervakning av försäljningen 
i färdmedel som trafikerar mellan Finland 
och utlandet.  

Enligt förslaget kan man således bedriva 
detaljhandel och servering av alkoholdrycker 
i utrikestrafik på ett sätt som avviker från al-
kohollagens allmänna bestämmelser bara ge-
nom att lämna in en anmälan. Avvikelsen 
hänför sig till att alkoholbolaget enligt 13 § i 
lagen har ensamrätt till detaljhandeln med al-
koholdrycker och att detaljhandel med och 
servering av alkoholdrycker enligt 14 och 
21 § i alkohollagen i övrigt får bedrivas en-
dast med tillstånd av myndigheterna. En an-
mälan till Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården föreslås vara tillräck-
lig även för att inleda serveringsverksamhet i 
tåg. Bestämmelsen om tåg gäller endast per-
sontågtrafik mellan Finland och Ryssland. 
Till exempel en busstur mellan Uleåborg el-
ler Kemi och Haparanda kan anses vara utri-
kestrafik, men för sådana turer kan ser-
veringstillstånd redan nu vid behov beviljas 
enligt alkohollagens allmänna bestämmelser. 
Därför gäller den föreslagna bestämmelsen 
inte busstrafik över huvud taget. 

I lagen ska enligt förslaget föreskrivas även 
om de försäljningsbegränsningar som för 
närvarande ingår i förordningen. Detaljhan-
del med alkoholdrycker ska enligt förslaget 
vara tillåten inom finländskt område i en sjö- 
eller luftfarkost avsedd för passagerartrafik 
endast när den är i rörelse under färd mellan 
en finländsk och en utländsk hamn eller 
flygplats. Ett fartyg i ruttrafik kan dock i en-
lighet med gällande bestämmelser åka via 
landskapet Åland.  

Servering av alkoholdrycker är i nuläget 
förbjudet när ett fartyg befinner sig i hamn. 
Det har dock varit möjligt att ansöka om un-
dantagstillstånd för servering när fartyget 
ligger i hamn. Enligt förslaget begränsas ser-
veringen i sjö- och luftfarkoster inte längre 
beroende på var färdmedlet befinner sig. 
Servering i tåg begränsas inte heller endast 
till restaurangvagnen. I praktiken ska man 
t.ex. i tåg som går mellan Helsingfors och S:t 
Petersburg kunna servera passagerarna alko-
holdrycker på samma sätt som i luftfarkoster.  

I alkohollagen finns det bestämmelser om 
serveringsområden som dock bör beaktas re-
dan när anmälan görs. Enligt 21 c § i alko-
hollagen ska serveringsområdet avgränsas på 
ett tydligt sätt och det ska kunna övervakas 
av personalen. Enligt förslaget kan Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården begränsa det serveringsområde som 
uppges i anmälan på samma grunder, men 
det ska fatta ett beslut i ärendet inom två 
veckor efter att anmälan inkommit. Servering 
av alkoholdrycker kan tidigast inledas genast 
efter att anmälan gjorts, om verket meddelar 
att serveringsområdet inte begränsas.  

Utgångspunkten för förslaget är att försälj-
ningen av alkoholdrycker i färdmedel ordnas 
i enlighet med lagen och att personalen över-
vakar att alkohollagen och annan lagstiftning 
följs. Det är särskilt viktigt att man sköter 
övervakningen av åldersgränser och upprätt-
hållandet av ordning i färdmedlet när alko-
holdrycker säljs. I stället för förhandskontroll 
övervakas verksamhetens lämplighet genom 
efterhandskontroll. För att näringsidkarens 
egenkontroll och myndigheternas övervak-
ning ska fungera effektivare föreslås det i 
propositionen att det till anmälan ska bifogas 
en plan för egenkontroll i fråga om övervak-
ningen av försäljningen och det allmänna 
upprätthållandet av ordningen. Närmare be-
stämmelser om planen för egenkontroll ska 
utfärdas genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. En plan för egenkon-
troll är en skriftlig anvisning som verksam-
hetsutövaren har gjort upp för sin egen verk-
samhet och sin personal. Ur planen ska fram-
gå hur den övervakning av försäljningen och 
det upprätthållande av ordningen som lagen 
förutsätter ska förverkligas. En noggrant pla-
nerad och genomförd egenkontroll av detalj-
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handeln med och serveringen av alkohol-
drycker samt klara anvisningar om verksam-
heten vid störningar minskar risken för lag-
överträdelser och ökar säkerheten för perso-
nalen och de andra passagerarna. 

Förslaget motsvarar 10 § 2 mom. i tobaks-
lagen, enligt vilket en näringsidkare som säl-
jer tobaksprodukter eller rökdon på egen be-
kostnad ska göra upp och genomföra en plan 
för egenkontroll varmed överlåtelse av to-
baksprodukter eller rökdon till en person som 
inte har fyllt aderton år förhindras. Det finns 
närmare bestämmelser om planen i social- 
och hälsovårdsministeriets förordning om 
egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen 
av tobaksprodukter och rökdon (99/2009) 
som utfärdats med stöd av 10 § 3 mom. i to-
bakslagen.  

Det föreslås också att det införs bestäm-
melser i lagen om de påföljder för överträ-
delser som myndigheten kan bestämma. För-
slaget motsvarar 15 och 22 § i alkohollagen 
med den skillnaden att myndigheten enligt 
förslaget inte kan förbjuda serveringen eller 
detaljhandeln permanent. Myndigheten kan 
enligt förslaget ge en anmärkning, en skrift-
lig varning eller förkorta detaljhandels- eller 
serveringstiderna eller förbjuda detaljhandel 
eller servering i färdmedlet för högst en må-
nad, om alkoholdryck t.ex. har sålts till en 
minderårig eller uppenbart berusad person el-
ler om det i färdmedlet har skett ordningsför-
seelser riktade mot andra passagerare eller 
personal som berott på brister i planen för 
egenkontroll eller att planen inte följts. På-
följderna motsvarar därmed den praxis som i 
enlighet med de allmänna bestämmelserna i 
alkohollagen har etablerats i överensstäm-
melse med högsta förvaltningsdomstolens 
beslut. I förslaget konstateras också för tyd-
lighetens skull att bestämmelserna i 44 § i la-
gen tillämpas på övervakningen av en när-
ingsidkare som lämnat in en anmälan. I den 
paragrafen föreskrivs om tillsynsmyndighe-
tens inspektions-, upplysnings- och registre-
ringsrätt när det gäller tillståndshavarna. 

Enligt förslaget får detaljhandel på flyg-
plats bedrivas på basis av en likadan anmälan 
som för färdmedel. I överensstämmelse med 
nuvarande praxis ska alkoholdrycker få säljas 
till passagerare för att föras som resgods 
både utanför EU och till ett annat EU-land. 

Tillsynsmyndigheten ska kunna bestämma 
påföljden för en eventuell överträdelse på 
samma grunder som när det gäller färdmedel.  
 
3  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1 Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom avsikten med propositionen är att 
överföra de rättsnormer som nu finns i en 
förordning till en lag har förslaget inga 
nämnvärda ekonomiska konsekvenser för 
näringsidkarna. Den föreslagna skyldigheten 
att göra upp en plan för egenkontroll kräver 
en liten arbetsinsats, men nyttan av planen 
både för näringsidkaren själv och för myn-
dighetsövervakningen är sannolikt större än 
de kostnader som utarbetandet av planen or-
sakar. Planen i sig innehåller inga nya skyl-
digheter utan syftet är att den ska stödja ef-
terlevnaden av de skyldigheter som redan nu 
anges i lag.  
 
3.2 Samhälleliga konsekvenser 

Nivån på totalkonsumtionen av alkohol och 
förändringarna i den inverkar i allmänhet på 
nivån på alkoholskador och de förändringar 
som sker där. Försäljningen av alkoholdryck-
er i färdmedel i utrikestrafik och i butiker på 
flygplatser är icke-statistikförd konsumtion 
och mängden är därför svår att bedöma. De 
alkoholdrycker som finländarna köpt på resor 
som skattefria eller lägre beskattade än i Fin-
land utgör enligt uppskattningar t.o.m. en 
femtedel av totalkonsumtionen. Ur folkhäl-
soperspektiv skulle det vara motiverat att be-
gränsa mängden alkoholdrycker som passa-
gerarna tar med sig från resor, men begräns-
ningarna kan i praktiken inte genomföras en-
dast för finländska fartyg eller flygplatser. 
Passagerarna skulle i alla fall kunna köpa va-
rorna direkt i grannländerna eller på utländs-
ka farkoster som trafikerar motsvarande rut-
ter. Även om försäljningen av alkoholdrycker 
enligt förslaget fortfarande kommer att vara 
friare i utrikestrafik och på flygplatser än i 
Finland i övrigt påverkar inte den saken 
nämnvärt den totala konsumtionen eller ska-
dorna.  

Avsikten med den reform som gäller pla-
nen för egenkontroll är att övervakningen av 
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lagstiftningen ska bli effektivare än den är 
nu. Personalen på färdmedlen får en bättre 
beredskap för att se till att alkohollagen och 
annan lagstiftning som främjar ordning och 
säkerhet följs.    
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med Till-

syns- och tillståndsverket för social- och häl-
sovården, Turism- och Restaurangförbundet 
rf och Rederierna i Finland rf.  

Förutom till de ovannämnda sändes försla-
get på remiss till justitieministeriet, finans-
ministeriet, kommunikationsministeriet, 
Tullstyrelsen, VR-Group Ab, Finavia Abp, 
Finnair Abp, Blue1 Ab, Finnish Commuter 
Airlines Oy och Oy Air Finland Ltd. 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

5 §. De uppgifter som tidigare skötts av so-
cial- och hälsovårdens produkttillsynscentral 
som nämns i paragrafen har genom lagen om 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården (669/2008) tagits över av Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården. Därför föreslås att social- och häl-
sovårdens produkttillsynscentral ändras till 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården i paragrafen. 

6 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. 

8 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i 2 
och 3 mom. i paragrafen. 

9 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. 

11 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. 

17 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. Dessutom föreslås att en hänvisning 
ändras till att gälla den nya lagen om produk-
ter och utrustning för hälso- och sjukvård 
(629/2010). Hänvisningen till den upphävda 
förordningen om specialpreparat ändras till 

att gälla handels- och industriministeriets 
förordning om kosttillskott (571/2003). 

18 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. 

27 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. 

28 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i pa-
ragrafen. 

29 §. Det föreslås att social- och hälsovår-
dens produkttillsynscentral ändras till Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården i paragrafen. Dessutom föreslås att 
hänvisningen till lagen om påförande av ac-
cis ändras till att gälla den nya punktskattela-
gen (182/2010). 

30 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i 2 
mom. i paragrafen. 

32 §. Enligt 1 mom. ska alkoholdrycker på 
samma sätt som nu få säljas till passagerarna 
i sjö- eller luftfarkoster och tåg i utrikestrafik 
när en anmälan om verksamheten har läm-
nats in till Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården. Anmälningsförfa-
randet är liksom för närvarande ett begränsat 
undantag från alkohollagens bestämmelser 
om tillståndsförfarandet och monopolet på 
detaljhandeln med alkoholdrycker. Med för-
säljning av alkoholdrycker avses både ser-
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vering och detaljhandel. Av anmälan ska 
framgå var försäljningsområdena är placera-
de och hur de är avgränsade. Till anmälan 
ska bifogas en plan för egenkontroll i fråga 
om övervakningen av försäljningen och upp-
rätthållandet av allmän ordning.  Tillstånds- 
och tillsynsverket godkänner inte planen se-
parat utan utgångspunkten är att planen ut-
formas till exempel enligt särdragen hos far-
tyget i fråga. 

Detaljhandel med alkoholdrycker ska dock 
enligt 2 mom. vara begränsad på nuvarande 
sätt så att detaljhandel är tillåten inom fin-
ländskt område endast i sjö- och luftfarkoster 
avsedda för passagerartrafik under färd mel-
lan en finländsk och en utländsk hamn eller 
flygplats. Enligt huvudregeln ska det således 
inte få säljas alkoholdrycker för att medföras 
när farkosten befinner sig i hamn eller på en 
flygplats eller under färd mellan två fin-
ländska hamnar eller flygplatser. Ett undan-
tag utgörs emellertid av fartyg som på sin re-
gelbundna rutt mellan Finland och utlandet 
åker via landskapet Åland. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården har enligt 3 mom. rätt att 
genom beslut förbjuda att serveringsområdet 
tas i bruk eller begränsa det serveringsområ-
de som uppgetts i en anmälan om det finns 
de förutsättningar för begränsning som anges 
i 21 c §.  I 21 c § föreskrivs om avgränsning 
och övervakning av serveringsområdet Syftet 
med bestämmelsen är inte att ändra den in-
ternationella praxis enligt vilken alkohol-
drycker serveras i hela kabinen under flygre-
sor. Myndighetens rätt att begränsa det ser-
veringsområde som uppgetts är ett tidsbe-
gränsat undantag, för enligt förslaget måste 
tillstånds- och tillsynsverket fatta ett beslut i 
ärendet inom två veckor efter det att anmälan 
har tagits emot. I annat fall kan serverings-
området tas i bruk i enlighet med anmälan.    

I 4 mom. ska det enligt förslaget föreskri-
vas om detaljhandel med alkoholdrycker som 
sker i en butik för skattefria varor på en flyg-
plats. Förutom vad som föreskrivs om buti-
ken i skattelagstiftningen förutsätter försälj-
ning att en anmälan lämnas in till Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den. Detaljhandel med alkoholdrycker på fin-
ländska flygplatser är ett undantag från mo-
nopolet på detaljhandeln med alkoholdrycker 

och enligt nuvarande praxis ska försäljning 
endast vara tillåten för att tas med av passa-
gerare som reser utomlands. Om den sålda 
alkoholdrycken är beskattad eller skattefri 
har ingen betydelse i frågan. I planen för 
egenkontroll ska man särskilt beskriva hur 
övervakningen av försäljningen är ordnad. 
Vid servering av alkoholdrycker på flygplat-
ser följs de allmänna bestämmelserna i alko-
hollagen.   

I 5 mom. ska det föreskrivas om de påfölj-
der som tillstånds- och tillsynsverket kan an-
vända om det i samband med försäljning av 
alkoholdrycker i färdmedel eller på en flyg-
plats bryts mot de detaljhandels- och ser-
veringsförbud som det föreskrivs om i lag el-
ler om det i ett färdmedel har skett ordnings-
förseelser som berott på att det har funnits 
brister i planen för egenkontroll eller att den 
inte har följts.  Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården kunde förkorta 
tiderna för detaljhandel och serveringstider i 
trafikmedel eller på försäljningsställen för 
högst tre månader, om det i trafikmedlet trots 
en skriftlig anmärkning eller varning har fö-
rekommit ordningsförseelser som beror på 
brister i planen för egenkontroll eller under-
låtenhet att iaktta denna. Om alkoholdrycker 
har sålts i strid med 16 eller 24 § trots en 
skriftlig anmärkning eller varning eller om de 
ordningsförseelser som avses ovan beror på 
grov oaktsamhet eller uppsåt, kunde Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården förbjuda detaljhandel eller ser-
vering i trafikmedlet eller på försäljningsstäl-
let för högst en månad. 

I första hand har myndigheterna möjlighet 
att ge en anmärkning eller en skriftlig var-
ning. Enligt rättspraxis när det gäller motsva-
rande bestämmelser i alkohollagen kan på-
följden i vissa fall också vara en tillfällig för-
lust av försäljningsrätten. Enligt 50 a kap. 1 § 
1 mom. 3 punkten i strafflagen kan straff 
också utdömas för försäljning av alkohol-
drycker i strid med lag.  Enligt kapitlets 5 § 
kan straffansvar för juridiska personer till-
lämpas på gärningen. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet ska det utfärdas närmare be-
stämmelser om uppgörandet av planen för 
egenkontroll, planens innehåll och genomfö-
randet av planen. På övervakningen av en 
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näringsidkare som lämnat in en anmälan ska 
bestämmelserna i 44 § tillämpas. Bestämmel-
sen behövs, för i den paragrafen hänvisas det 
endast till de näringsidkare som har beviljats 
tillstånd enligt alkohollagen. 

33 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i 4 
och 5 mom. i paragrafen. 

35 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i 4 
och 5 mom. i paragrafen. 

41 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i 4 
och 5 mom. i paragrafen. 

43 §. Social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral ändras till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården i 4 
och 5 mom. i paragrafen. 
 
2  Närmare bestämmelser 

Enligt förslaget ska det genom förordning 
av social- och hälsovårdsministeriet föreskri-
vas om hur en plan för egenkontroll av de-
taljhandeln med och serveringen av alkohol-
drycker ska göras upp, vad den ska innehålla 
och hur den ska genomföras. I praktiken 
kommer en plan för egenkontroll av försälj-
ning av alkoholdrycker att motsvara den plan 
för egenkontroll av detaljhandel med tobaks-
produkter som redan tillämpas på detaljhan-
deln med tobaksprodukter i färdmedel och i 
butiker på flygplatser.  

I förordningen om försäljning av alkohol-
drycker och övervakning av försäljningen i 
färdmedel som trafikerar mellan Finland och 
utlandet föreskrivs om serveringstiderna för 
alkoholdrycker i sjö- och luftfarkoster samt i 
tåg och bussar. Eftersom det enligt 19 och 
26 § i alkohollagen genom förordning före-
skrivs om tiderna för detaljhandel med och 
servering av alkoholdrycker, kan det med 
stöd av samma bemyndigande även föreskri-
vas om tiderna för detaljhandel och servering 
på flygplatser och i färdmedel. Till den del 
de praktiska behoven i färdmedlen och på 
flygplatserna förutsätter kan tiderna avvika 
från de allmänna tider som anges i förord-

ningen om alkoholdrycker och sprit 
(1344/1994).  
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Förslaget har beröringspunkter med när-
ingsfriheten, som tryggas genom 18 § 
1 mom. i grundlagen. Genom förordning har 
det tidigare föreskrivits om förutsättningarna 
för att bedriva försäljning av alkoholdrycker i 
utrikestrafik, de skyldigheter som verksam-
heten medför och påföljderna för överträdel-
ser. Enligt förslaget ska det nu i enlighet med 
grundlagen föreskrivas om dessa frågor ge-
nom lag.   

Det anmälningsförfarande som gäller verk-
samheten, skyldigheterna enligt förslaget och 
påföljderna för överträdelser är allmänt taget 
antingen lindringar av alkohollagens be-
stämmelser om tillståndsplikten för försälj-
ning och monopolet på detaljhandeln eller 
också motsvarar de alkohollagens allmänna 
skyldigheter och påföljder.   

Regeringen anser att lagförslaget kan be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning. 
 
4  Ikraft trädande  

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 

När lagen träder i kraft ska de näringsidka-
re som säljer alkoholdrycker och som avses i 
1 och 4 mom. lämna in en försäljningsanmä-
lan och presentera en plan för egenkontroll 
senast den 30 juni 2011.    

Till en ny anmälan som lämnas in efter det 
att lagen har trätt i kraft ska en plan för egen-
kontroll bifogas senast den 30 april 2011. 
Syftet med övergångsbestämmelsen är att 
den förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet som ska gälla planen för egenkon-
troll ska kunna beredas i början av 2011 efter 
lagens ikraftträdande, och att det efter det ska 
finnas rimligt med tid för alla näringsidkare 
att göra upp en plan och lämna in den till 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av alkohollagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i alkohollagen (1143/1994) 5 och 6 §, 8 § 2 och 3 mom., 9, 11, 17, 18 och 27—29 §, 

30 § 2 mom. 32 §, 33 § 4 och 5 mom., 35 och 41 § samt 43 § 2 mom.,  
av dem 11 § sådan den lyder i lag 1/1999, 17 § sådan den lyder i lagarna 1477/1994 och 

226/1999, 29 §, 30 § 2 mom. och 35 § sådana de lyder i lag 1477/1994 samt 41 § sådan den 
lyder i lag 764/2002, samt 

fogas till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 588/2007, ett nytt 5 mom., varvid det änd-
rade 5 mom. samt nuvarande 6 och 7 mom. blir 6—8 mom., som följer: 
 

5 §  

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas för 
näringsverksamhet eller i undervisnings- el-
ler forskningssyfte av dem som Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
har beviljat tillverkningstillstånd. Genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet föreskrivs närmare om de undervisnings- 
och forskningssyften för vilka tillstånd kan 
beviljas. 

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker 
och sprit kan av Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården beviljas den som 
bedöms ha förutsättningar att bedriva sådan 
verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården kan 
förena tillverkningstillståndet med begräns-
ningar i fråga om tillverkningens omfattning 
eller de alkoholdrycker som får tillverkas och 
uppställa sådana villkor för tillverkningen 
samt för lagringen och transporten av de fär-
diga produkterna som tillsynen förutsätter. 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas en-
dast i lokaler som Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården har godkänt 
och där tillverkningen och lagringen är orga-
niserad på ett sådant sätt att en effektiv till-
syn är möjlig. 

6 §  

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan återkalla tillverknings-
tillstånd för viss tid eller permanent, utan er-
sättning, eller förbjuda tillverkningen på ett 
visst tillverkningsställe, om gällande före-
skrifter, bestämmelser, begränsningar eller 
villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren 
inte längre bedöms ha de förutsättningar eller 
besitta den tillförlitlighet som krävdes för 
tillståndet.  
 

8 §  

Kommersiell import av alkoholdrycker och 
sprit samt importtillstånd för sprit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sprit får importeras 
1) av näringsidkare som Tillstånds- och 

tillsynsverket för social- och hälsovården har 
beviljat importtillstånd, samt 

2) för eget bruk av den som Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården har 
beviljat i 17 § avsett användningstillstånd 
och som har anmält till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården att 
han kommer att vara verksam som importör. 

Importtillstånd som avses i 2 mom. 1 punk-
ten kan av Tillstånds- och tillsynsverket för 
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social- och hälsovården beviljas den som be-
döms ha förutsättningar att bedriva sådan 
verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården kan 
för importen uppställa sådana villkor som 
tillsynen förutsätter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 §  

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan återkalla importtillstån-
det för viss tid eller permanent, utan ersätt-
ning, om gällande föreskrifter, bestämmelser 
eller villkor inte iakttas eller om tillståndsha-
varen inte längre bedöms ha de förutsättning-
ar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes 
för tillståndet. 
 
 

11 §  

Import- och exportanmälan 

Den som i kommersiellt syfte eller annars 
för bedrivande av näringsverksamhet impor-
terar eller exporterar alkoholdrycker eller 
sprit är skyldig att innan han inleder verk-
samheten anmäla till Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården att han 
kommer att vara verksam som importör eller 
exportör. 
 
 

17 §  

Specialförsäljning och användningstillstånd 

Den som idkar partihandel med sprit och 
alkoholdrycker kan som specialförsäljning 
sälja sprit eller alkoholdrycker 

1) för tillverkning av ättika, 
2) för tillverkning av läkemedel som avses 

i läkemedelslagen (395/1987) eller av pro-
dukter och utrustning som avses i lagen om 
produkter och utrustning för hälso- och sjuk-
vård (629/2010), 

3) för tillverkning av livsmedel eller arom-
ämnen som används vid tillverkning av 

drycker som innehåller högst 1,2 volympro-
cent etylalkohol, 

4) för tillverkning av alkoholdrycker som 
avses i lagen om accis på alkohol och alko-
holdrycker (1471/1994), 

5) för tillverkning av kosttillskott som av-
ses i handels- och industriministeriets för-
ordning om kosttillskott (571/2003) 

6) för tillverkning av livsmedel eller pro-
dukter som används vid tillverkning av livs-
medel, om livsmedlet som fyllning eller an-
nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 
100 kilogram av livsmedlet eller om livsmed-
let är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 
100 kilogram av livsmedlet, 

7) för tillverkning av andra produkter, om 
produkterna inte innehåller alkohol som är 
avsedd att förtäras, 

8) för vetenskaplig forskning och under-
visning samt för prover och analyser som är 
nödvändiga inom laboratorieverksamhet, 

9) till apotek som avses i läkemedelslagen, 
sjukhus som avses i lagen om specialiserad 
sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårds-
centraler som avses i folkhälsolagen 
(66/1972) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål,  

10) till sådana serviceproducenter som av-
ses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål. 

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. 
jämställs kvalitetsövervakning och annan i 
produktionssammanhang nödvändig använd-
ning, produktutveckling samt rengöring som 
är nödvändig för maskiners och anordningars 
funktion. Specialförsäljning för ändamål som 
avses i 1 mom. 1–8 och 10 punkten är tillå-
ten, om Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården har beviljat köparen 
användningstillstånd för alkoholdrycker eller 
sprit.  

Användningstillstånd som avses i 2 mom. 
kan av Tillstånds- och tillsynsverket för soci-
al- och hälsovården beviljas den som bedöms 
ha ett motiverat behov att använda alkohol-
drycken eller spriten samt förutsättningar att 
bedriva sådan verksamhet och som bedöms 
besitta den tillförlitlighet som verksamheten 
kräver. Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården kan förena använd-
ningstillståndet med inköpsbegränsningar el-



 RP 217/2010 rd  
  

 

12 

ler uppställa sådana villkor för användningen 
och lagringen av sprit eller alkohol som till-
synen förutsätter. 
 

18 §  

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan antingen för viss tid el-
ler permanent återkalla användningstillstånd, 
utan ersättning, om gällande föreskrifter, be-
stämmelser, begränsningar eller villkor inte 
iakttas eller om tillståndshavaren inte längre 
bedöms ha de förutsättningar eller besitta den 
tillförlitlighet som krävdes för tillståndet. 
 

27 §  

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit 

Partiförsäljningen av alkoholdrycker får 
bedrivas av den som Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården har bevil-
jat tillstånd för tillverkning eller partiförsälj-
ning av denna alkoholdryck. 

Partihandel med sprit får bedrivas av den 
som Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården har beviljat tillstånd att till-
verka, importera eller bedriva partihandel 
med sprit. 

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker el-
ler för sprit kan av Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården beviljas 
den som bedöms ha förutsättningar för sådan 
verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården kan 
uppställa sådana villkor för partihandeln som 
tillsynen förutsätter. 
 
 

28 § 

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan för viss tid eller perma-
nent återkalla partihandelstillstånd, utan er-
sättning, om gällande föreskrifter, bestäm-
melser eller villkor inte iakttas eller om tills-

tåndshavaren inte längre bedöms ha de förut-
sättningar eller besitta den tillförlitlighet som 
krävdes för tillståndet. 
 

29 §  

Överlåtelse, förmedling och eget bruk av 
sprit 

Den som får bedriva partiförsäljning av 
sprit får sälja eller på annat sätt leverera eller 
förmedla sprit 

1) för specialförsäljning som avses i 17 §, 
2) på de villkor som Tillstånds- och till-

synsverket för social- och hälsovården be-
stämmer till den som har ett motiverat behov 
att använda sprit i sitt arbete eller för till-
verkning av sina produkter, 

3) för förflyttning till skatteupplag som av-
ses i punktskattelagen (182/2010), 

4) för export till länder utanför Europeiska 
unionen samt för förflyttning till någon an-
nan medlemsstat i unionen  eller till friområ-
de eller tullager som avses i tullagstiftningen. 

Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. får 
den som får bedriva partiförsäljning av sprit 
använda denna sprit på de villkor som Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården bestämmer i sitt eget arbete eller 
för tillverkning av sina egna produkter samt 
leverera den till kvalitetskontroll på de vill-
kor som Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården bestämmer. 

Med eget bruk enligt 2 mom. avses special-
försäljning, om Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården har beviljat an-
vändningstillstånd enligt 17 §. 
 

30 §  

Överlåtelse och eget bruk av obeskattade al-
koholdrycker 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. får 

den som bedriver partiförsäljning av alko-
holdrycker, om Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården har beviljat an-
vändningstillstånd enligt 17 §, använda alko-
holdrycker som specialförsäljning i sitt eget 
arbete eller vid tillverkning av sina egna pro-
dukter samt leverera dem för kvalitetskon-
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troll på de villkor som Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården be-
stämmer. 
 

32 §  

Utlandstrafik och flygplatser 

Oberoende av bestämmelserna i 13, 14 och 
21 § får försäljning av alkoholdrycker till 
passagerarna i sjö- och luftfarkoster och tåg 
som trafikerar mellan Finland och utlandet 
eller utomlands bedrivas av den som har 
lämnat in en anmälan om sin verksamhet på 
försäljningsstället i fråga till Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården. Av 
anmälan ska framgå var försäljningsområde-
na är placerade och hur de är avgränsade. Till 
anmälan ska fogas en plan för egenkontroll i 
fråga om personalens uppgifter när det gäller 
övervakningen av försäljningen och upprätt-
hållandet av allmän ordning.   

Detaljhandel får dock bedrivas på fin-
ländskt område endast i sådana sjö- och luft-
farkoster avsedda för passagerartrafik som är 
i rörelse under färd mellan en finländsk och 
en utländsk hamn eller flygplats. En farkost 
som trafikerar en regelbunden rutt kan dock 
fördas via landskapet Åland.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan förbjuda att serverings-
området tas i bruk eller begränsa det  ser-
veringsområde som avses i anmälan, om  
serveringsområdet inte uppfyller förutsätt-
ningarna enligt 21 c §. Om verket inte har 
fattat ett beslut i ärendet inom två veckor från 
det att anmälan har tagits emot, får ser-
veringsområdet tas i bruk.  

På detaljhandelsförsäljning av alkohol-
drycker i skattefria butiker på flygplatser för 
att medföras med av passagerare som reser 
utomlands tillämpas vad som föreskrivs i 1 
mom.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan förkorta tiderna för de-
taljhandel och serveringstider i trafikmedel 
eller på försäljningsställen för högst tre må-
nader, om det i trafikmedlet trots en skriftlig 
anmärkning eller varning har förekommit 
ordningsförseelser som beror på brister i pla-
nen för egenkontroll eller underlåtenhet att 
iaktta denna. Om alkoholdrycker har sålts i 

strid med 16 eller 24 § trots en skriftlig an-
märkning eller varning eller om de ordnings-
förseelser som avses ovan beror på grov 
oaktsamhet eller uppsåt, kan Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården 
förbjuda detaljhandel eller servering i trafik-
medlet eller på försäljningsstället för högst 
en månad. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas närmare bestäm-
melser om uppgörandet av planen för egen-
kontroll, planens innehåll och genomförandet 
av planen. På övervakningen av en närings-
idkare som lämnat in en anmälan tillämpas 
bestämmelserna i 44 §.  
 
 

33 § 

Reglering av reklamen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. är 

reklam för starka alkoholdrycker och annan 
säljfrämjande verksamhet, tillåten 

1) i sådana av Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården godkända fack-
publikationer vilka riktar sig till hotell- och 
restaurangbranschen eller detaljhandeln samt 
i andra trycksaker vilka riktar sig till dem 
som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, 
samt 

2) på serveringsställen, detaljhandelsställen 
och tillverkningsställen för alkoholdrycker. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs närmare om vill-
koren för sådan tillåten reklam och säljfräm-
jande verksamhet som avses i 4 mom. samt 
för spridningen av och spridningssättet för 
fackpublikationer och andra trycksaker.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan återkalla tillstånd som 
det har gett enligt 4 mom., om 

1) det har skett en förändring i fackpublika-
tionens eller trycksakens spridning eller dis-
tributionssätt, 

2) Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården inte har fått alla för godkän-
nandet viktiga upplysningar, eller om  

3) missbruk har förekommit vid publice-
ringen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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35 §  

Skattefritt lager för alkoholdrycker och sprit 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården ska godkänna ett skatteupp-
lag som avses i punktskattelagen innan där 
får lagras alkoholdrycker eller sprit, som 
temporärt befriats från punktskatt, för att sä-
kerställa att lagret uppfyller givna föreskrif-
ter och bestämmelser och för att effektiv 
kontroll ska kunna ordnas i lagret. 

I fråga om tillstånd att hålla skatteupplag 
föreskrivs särskilt. 
 

41 §  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovårdens behörighet 

Tillståndsförvaltningen för och övervak-
ningen av detaljhandel med och servering av 
alkoholdrycker samt övervakningen och 
styrningen av reklam och annan säljfrämjan-
de verksamhet för alkoholdrycker sköts av 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, som lyder under social- och 
hälsovårdsministeriet. Bestämmelser om 
övervakningen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården övervakar dessutom 

1) tillverkningen, framställningen, impor-
ten och exporten av alkoholhaltiga ämnen, 

2) partihandeln med alkoholdrycker, 
3) försäljning och annan överlåtelse av 

obeskattade alkoholdrycker ur lager, 

4) försäljningen av sprit och specialförsälj-
ningen av alkoholdrycker samt sådan an-
vändning som grundar sig på användnings-
tillstånd, 

5) import, tillverkning och försäljning av 
sådan utrustning och delar till den som läm-
par sig för olovlig framställning av alkohol-
drycker och sprit, 

6) import, tillverkning och försäljning av 
ämnen, produkter och preparat för tillverk-
ning av alkoholdrycker i hemmet, 

7) försäljningen av alkoholdrycker i tra-
fikmedel som trafikerar mellan Finland och 
utlandet. 
 

43 §  

Tillverkarens och importörens ansvar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånds- och tillsynscentralen för social- 

och hälsovården styr och övervakar förverk-
ligandet av tillverkarnas och importörernas 
ansvar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
En anmälan som avses i 32 § 1 mom. i 

denna lag kan till och med den 30 april 2011 
också lämnas in utan en plan för egenkon-
troll. Den ska dock fogas till anmälan senast 
nämnda datum.  

En näringsidkare som bedriver försäljning 
av alkoholdrycker i utrikestrafik eller på en 
flygplats vid denna lags ikraftträdande ska 
dock lämna in en sådan anmälan som avses i 
32 § 1 mom. och presentera en plan för 
egenkontroll senast den 30 juni 2011.   

————— 
Helsingfors den 22 oktober 2010 

 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Omsorgsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av alkohollagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i alkohollagen (1143/1994) 5 och 6 §, 8 § 2 och 3 mom., 9, 11, 17, 18 och 27—29 §, 

30 § 2 mom. 32 §, 33 § 4 och 5 mom., 35 och 41 § samt 43 § 2 mom.,  
av dem 11 § sådan den lyder i lag 1/1999, 17 § sådan den lyder i lagarna 1477/1994 och 

226/1999, 29 §, 30 § 2 mom. och 35 § sådana de lyder i lag 1477/1994 samt 41 § sådan den 
lyder i lag 764/2002, samt 

fogas till 33 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 588/2007, ett nytt 5 mom., varvid det änd-
rade 5 mom. samt nuvarande 6 och 7 mom. blir 6—8 mom., som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 §  

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas för 
näringsverksamhet eller så som social- och 
hälsovårdministeriet närmare bestämmer i 
undervisnings- eller forskninggsyfte av dem 
som social- och hälsovårdens produkttill-
synscentral, nedan produkttillsynscentralen, 
har beviljat tillverkningstillstånd. 

 
 
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker 

och sprit kan av produkttillsynscentralen be-
viljas den som bedöms ha förutsättningar att 
bedriva sådan verksamhet och besitta den till-
förlitlighet som verksamheten kräver. Pro-
dukttillsynscentralen kan förena tillverknings-
tillståndet med begränsningar i fråga om till-
verkningens omfattning eller de alkohol-
drycker som får tillverkas och uppställa såda-
na villkor för tillverkningen samt för lagring-
en och transporten av de färdiga produkterna 
som tillsynen förutsätter. 
 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas en-

5 §  

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas för 
näringsverksamhet eller i undervisnings- el-
ler forskningssyfte av dem som Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
har beviljat tillverkningstillstånd. Genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet föreskrivs närmare om de undervisnings- 
och forskningssyften för vilka tillstånd kan 
beviljas. 

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker 
och sprit kan av Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården beviljas den som 
bedöms ha förutsättningar att bedriva sådan 
verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården kan 
förena tillverkningstillståndet med begräns-
ningar i fråga om tillverkningens omfattning 
eller de alkoholdrycker som får tillverkas och 
uppställa sådana villkor för tillverkningen 
samt för lagringen och transporten av de fär-
diga produkterna som tillsynen förutsätter. 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas en-
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dast i lokaler som produkttillsynscentralen 
har godkänt och där tillverkningen och lag-
ringen är organiserad på ett sådant sätt att en 
effektiv tillsyn är möjlig.  
 

dast i lokaler som Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården har godkänt 
och där tillverkningen och lagringen är orga-
niserad på ett sådant sätt att en effektiv till-
syn är möjlig. 

 
6 §  

Påföljder för överträdelser 

Produkttillsynscentralen kan återkalla till-
verkningstillstånd för viss tid eller permanent, 
utan ersättning, eller förbjuda tillverkningen 
på ett visst tillverkningsställe, om gällande 
stadganden, bestämmelser, begränsningar el-
ler villkor inte iakttas eller om tillståndshava-
ren inte längre bedöms ha de förutsättningar 
eller besitta den tillförlitlighet som krävdes 
för tillståndet.  
 

6 §  

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan återkalla tillverknings-
tillstånd för viss tid eller permanent, utan er-
sättning, eller förbjuda tillverkningen på ett 
visst tillverkningsställe, om gällande före-
skrifter, bestämmelser, begränsningar eller 
villkor inte iakttas eller om tillståndshavaren 
inte längre bedöms ha de förutsättningar eller 
besitta den tillförlitlighet som krävdes för 
tillståndet. 

 
8 §  

Kommersiell import av alkoholdrycker och 
sprit samt importtillstånd för sprit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sprit får importeras 
1) av näringsidkare som produkttillsynscen-

tralen har beviljat importtillstånd, samt 
 

2) för eget bruk av den som produkttillsyns-
centralen har beviljat sådant användningstill-
stånd som avses i 17 §, efter att han till pro-
dukttillsynscentralen har anmält att han 
kommer att vara verksam som importör. 
 

Importtillstånd som avses i 2 mom. 1 punk-
ten kan av produkttillsynscentralen beviljas 
den som bedöms ha förutsättningar att bedri-
va sådan verksamhet och besitta den tillförlit-
lighet som verksamheten kräver. Produkttill-
synscentralen kan för importen uppställa så-
dana villkor som tillsynen förutsätter.  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 §  

Kommersiell import av alkoholdrycker och 
sprit samt importtillstånd för sprit 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sprit får importeras 
1) av näringsidkare som Tillstånds- och 

tillsynsverket för social- och hälsovården har 
beviljat importtillstånd, samt 

2) för eget bruk av den som Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården har 
beviljat i 17 § avsett användningstillstånd 
och som har anmält till Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården att 
han kommer att vara verksam som importör 

Importtillstånd som avses i 2 mom. 1 punk-
ten kan av Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården beviljas den som be-
döms ha förutsättningar att bedriva sådan 
verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården kan 
för importen uppställa sådana villkor som 
tillsynen förutsätter. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 §  

Påföljder för överträdelser 

Produkttillsynscentralen kan återkalla im-
porttillstånd för viss tid eller permanent, utan 
ersättning, om gällande stadganden, bestäm-
melser eller villkor inte iakttas eller om tills-
tåndshavaren inte längre bedöms ha de förut-
sättningar eller besitta den tillförlitlighet som 
krävdes för tillståndet.  
 

9 §  

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan återkalla importtillstån-
det för viss tid eller permanent, utan ersätt-
ning, om gällande föreskrifter, bestämmelser 
eller villkor inte iakttas eller om tillståndsha-
varen inte längre bedöms ha de förutsättning-
ar eller besitta den tillförlitlighet som krävdes 
för tillståndet. 

 
11 §  

Import- och exportanmälan 

Den som i kommersiellt syfte eller annars 
för bedrivande av näringsverksamhet impor-
terar eller exporterar alkoholdrycker eller 
sprit är skyldig att innan han inleder verk-
samheten anmäla till produkttillsynscentralen 
att han kommer att vara verksam som impor-
tör eller exportör. 
 

11 §  

Import- och exportanmälan 

Den som i kommersiellt syfte eller annars 
för bedrivande av näringsverksamhet impor-
terar eller exporterar alkoholdrycker eller 
sprit är skyldig att innan han inleder verk-
samheten anmäla till Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården att han 
kommer att vara verksam som importör eller 
exportör. 

 
17 §  

Specialförsäljning och användningstillstånd 

Den som idkar partihandel med sprit och 
alkoholdrycker kan som specialförsäljning 
sälja sprit eller alkoholdrycker 

1) för tillverkning av ättika, 
2) för tillverkning av läkemedel som avses i 

läkemedelslagen (395/1987) eller av produk-
ter och utrustning som avses i lagen om pro-
dukter och utrustning för hälso- och sjukvård 
(1505/1994), 

3) för tillverkning av livsmedel eller arom-
ämnen som används vid tillverkning av 
drycker som innehåller högst 1,2 volympro-
cent etylalkohol, 

4) för tillverkning av alkoholdrycker som 
avses i lagen om accis på alkohol och alko-
holdrycker (1471/1994), 

5) för tillverkning av specialpreparat som 
avses i förordningen om specialpreparat 
(349/1989), 

6) för tillverkning av livsmedel eller pro-
dukter som används vid tillverkning av livs-
medel, om livsmedlet som fyllning eller an-

17 § 

Specialförsäljning och användningstillstånd 

Den som idkar partihandel med sprit och 
alkoholdrycker kan som specialförsäljning 
sälja sprit eller alkoholdrycker 

1) för tillverkning av ättika, 
2) för tillverkning av läkemedel som avses 

i läkemedelslagen (395/1987) eller av pro-
dukter och utrustning som avses i lagen om 
produkter och utrustning för hälso- och sjuk-
vård (629/2010), 

3) för tillverkning av livsmedel eller arom-
ämnen som används vid tillverkning av 
drycker som innehåller högst 1,2 volympro-
cent etylalkohol, 

4) för tillverkning av alkoholdrycker som 
avses i lagen om accis på alkohol och alko-
holdrycker (1471/1994), 

5) för tillverkning av kosttillskott som av-
ses i handels- och industriministeriets för-
ordning om kosttillskott (571/2003) 

6) för tillverkning av livsmedel eller pro-
dukter som används vid tillverkning av livs-
medel, om livsmedlet som fyllning eller an-
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nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 
100 kilogram av livsmedlet eller om livsmed-
let är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 
100 kilogram av livsmedlet, 

7) för tillverkning av andra produkter, om 
produkterna inte innehåller alkohol som är 
avsedd att förtäras, 

8) för vetenskaplig forskning och undervis-
ning samt för prover och analyser som är 
nödvändiga inom laboratorieverksamhet, 

9) till apotek som avses i läkemedelslagen, 
sjukhus som avses i lagen om specialiserad 
sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårdscen-
traler som avses i folkhälsolagen (66/1972) 
för vetenskapliga och medicinska ändamål, 
samt 

10) till sådana serviceproducenter som av-
ses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål. 

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. 
jämställs kvalitetsövervakning och annan i 
produktionssammanhang nödvändig använd-
ning, produktutveckling samt rengöring som 
är nödvändig för maskiners och anordningars 
funktion. Specialförsäljning för ändamål som 
avses i 1 mom. 1–8 och 10 punkten är tillåten, 
om produkttillsynscentralen har beviljat kö-
paren användningstillstånd för alkoholdrycker 
eller sprit.  
 

Användningstillstånd som avses i 2 mom. 
kan av produkttillsynscentralen beviljas den 
som bedöms ha ett motiverat behov att an-
vända alkoholdrycken eller spriten samt för-
utsättningar att bedriva sådan verksamhet och 
som bedöms besitta den tillförlitlighet som 
verksamheten kräver. Produkttillsynscentra-
len kan förena användningstillståndet med in-
köpsbegränsningar eller uppställa sådana 
villkor för användningen och lagringen av 
sprit eller alkohol som tillsynen förutsätter.  
 

nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 
100 kilogram av livsmedlet eller om livsmed-
let är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol per 
100 kilogram av livsmedlet, 

7) för tillverkning av andra produkter, om 
produkterna inte innehåller alkohol som är 
avsedd att förtäras, 

8) för vetenskaplig forskning och undervis-
ning samt för prover och analyser som är 
nödvändiga inom laboratorieverksamhet, 

9) till apotek som avses i läkemedelslagen, 
sjukhus som avses i lagen om specialiserad 
sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårds-
centraler som avses i folkhälsolagen 
(66/1972) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål,  

10) till sådana serviceproducenter som av-
ses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål. 

Med sådan tillverkning som avses i 1 mom. 
jämställs kvalitetsövervakning och annan i 
produktionssammanhang nödvändig använd-
ning, produktutveckling samt rengöring som 
är nödvändig för maskiners och anordningars 
funktion. Specialförsäljning för ändamål som 
avses i 1 mom. 1–8 och 10 punkten är tillå-
ten, om Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården har beviljat köparen 
användningstillstånd för alkoholdrycker eller 
sprit.  

Användningstillstånd som avses i 2 mom. 
kan av Tillstånds- och tillsynsverket för soci-
al- och hälsovården beviljas den som be-
döms ha ett motiverat behov att använda al-
koholdrycken eller spriten samt förutsätt-
ningar att bedriva sådan verksamhet och som 
bedöms besitta den tillförlitlighet som verk-
samheten kräver. Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården kan förena 
användningstillståndet med inköpsbegräns-
ningar eller uppställa sådana villkor för an-
vändningen och lagringen av sprit eller alko-
hol som tillsynen förutsätter. 

 
18 §  

Påföljder för överträdelser 

Produkttillsynscentralen kan antingen för 
viss tid eller permanent återkalla använd-
ningstillstånd, utan ersättning, om gällande 

18 §  

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan antingen för viss tid el-
ler permanent återkalla användningstillstånd, 
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stadganden, bestämmelser, begränsningar el-
ler villkor inte iakttas eller om tillståndshava-
ren inte längre bedöms ha de förutsättningar 
eller besitta den tillförlitlighet som krävdes 
för tillståndet.  

utan ersättning, om gällande föreskrifter, be-
stämmelser, begränsningar eller villkor inte 
iakttas eller om tillståndshavaren inte längre 
bedöms ha de förutsättningar eller besitta den 
tillförlitlighet som krävdes för tillståndet. 

 
27 §  

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit 

Partiförsäljningen av alkoholdrycker får 
bedrivas av den som produkttillsynscentralen 
har beviljat tillstånd för tillverkning eller par-
tiförsäljning av denna alkoholdryck. 
 

Partihandel med sprit får bedrivas av den 
som produkttillsynscentralen har beviljat till-
stånd att tillverka, importera eller bedriva par-
tihandel med sprit. 
 

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker el-
ler för sprit kan av produkttillsynscentralen 
beviljas den som bedöms ha förutsättningar 
för sådan verksamhet och besitta den tillför-
litlighet som verksamheten kräver. Produkt-
tillsynscentralen kan uppställa sådana villkor 
för partihandeln som tillsynen förutsätter.  
 

27 §  

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit 

Partiförsäljningen av alkoholdrycker får 
bedrivas av den som Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården har bevil-
jat tillstånd för tillverkning eller partiförsälj-
ning av denna alkoholdryck. 

Partihandel med sprit får bedrivas av den 
som Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården har beviljat tillstånd att till-
verka, importera eller bedriva partihandel 
med sprit. 

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker el-
ler för sprit kan av Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården beviljas 
den som bedöms ha förutsättningar för sådan 
verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården kan 
uppställa sådana villkor för partihandeln som 
tillsynen förutsätter. 

 
28 § 

Påföljder för överträdelser 

Produkttillsynscentralen kan för viss tid el-
ler permanent återkalla partihandelstillstånd 
utan ersättning, om gällande stadganden, be-
stämmelser eller villkor inte iakttas eller om 
tillståndshavaren inte längre anses ha de för-
utsättningar eller besitta den tillförlitlighet 
som krävdes för tillståndet.  
 

28 § 

Påföljder för överträdelser 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan för viss tid eller perma-
nent återkalla partihandelstillstånd, utan er-
sättning, om gällande föreskrifter, bestäm-
melser eller villkor inte iakttas eller om tills-
tåndshavaren inte längre bedöms ha de förut-
sättningar eller besitta den tillförlitlighet som 
krävdes för tillståndet. 

 
29 §  

Överlåtelse, förmedling och eget bruk av sprit

 
Den som får bedriva partiförsäljning av 

sprit får sälja eller på annat sätt leverera eller 
förmedla sprit 

29 §  

Överlåtelse, förmedling och eget bruk av 
sprit 

Den som får bedriva partiförsäljning av 
sprit får sälja eller på annat sätt leverera eller 
förmedla sprit 



 RP 217/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

20 

1) för specialförsäljning som avses i 17 §, 
2) på de villkor som produkttillsynscentra-

len bestämmer till den som har ett motiverat 
behov att använda sprit i sitt arbete eller för 
tillverkning av sina produkter, 
 

3) för förflyttning till skattefritt lager som 
avses i lagen om påförande av accis 
(1469/94) samt 

4) för export till länder utanför Europeiska 
gemenskapen samt för förflyttning till någon 
annan medlemsstat i gemenskapen eller till 
friområde eller tullager som avses i tullag-
stiftningen. 

Utan hinder av 1 mom. får den som får be-
driva partiförsäljning av sprit använda denna 
sprit på de villkor som produkttillsynscentra-
len bestämmer i sitt eget arbete eller för till-
verkning av sina egna produkter samt levere-
ra den till kvalitetskontroll på de villkor som 
produkttillsynscentralen bestämmer. 
 
 

Med eget bruk enligt 2 mom. avses special-
försäljning, om produkttillsynscentralen har 
beviljat användningstillstånd enligt 17 §.  
 

1) för specialförsäljning som avses i 17 §, 
2) på de villkor som Tillstånds- och till-

synsverket för social- och hälsovården be-
stämmer till den som har ett motiverat behov 
att använda sprit i sitt arbete eller för till-
verkning av sina produkter, 

3) för förflyttning till skatteupplag som av-
ses i punktskattelagen (182/2010), 
 

4) för export till länder utanför Europeiska 
unionen samt för förflyttning till någon an-
nan medlemsstat i unionen eller till friområde 
eller tullager som avses i tullagstiftningen. 

 
Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. får 

den som får bedriva partiförsäljning av sprit 
använda denna sprit på de villkor som Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården bestämmer i sitt eget arbete eller 
för tillverkning av sina egna produkter samt 
leverera den till kvalitetskontroll på de vill-
kor som Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården bestämmer. 

Med eget bruk enligt 2 mom. avses special-
försäljning, om Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården har beviljat an-
vändningstillstånd enligt 17 §. 

 
30 §  

Överlåtelse och eget bruk av obeskattade al-
koholdrycker 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. får den som bedri-

ver partiförsäljning av alkoholdrycker, om 
produkttillsynscentralen har beviljat använd-
ningstillstånd enligt 17 §, använda alkohol-
drycker som specialförsäljning i sitt eget ar-
bete eller vid tillverkning av sina egna pro-
dukter samt leverera dem för kvalitetskontroll 
på de villkor som produkttillsynscentralen 
bestämmer.  
 

30 §  

Överlåtelse och eget bruk av obeskattade al-
koholdrycker 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. 

får den som bedriver partiförsäljning av al-
koholdrycker, om Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården har beviljat 
användningstillstånd enligt 17 §, använda al-
koholdrycker som specialförsäljning i sitt 
eget arbete eller vid tillverkning av sina egna 
produkter samt leverera dem för kvalitets-
kontroll på de villkor som Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården be-
stämmer. 

 
32 § 

Färdmedel och skattefria butiker  

Om försäljning av alkoholdrycker och 
övervakning av försäljningen i färdmedel som 

32 §  

Utlandstrafik och flygplatser 

Oberoende av bestämmelserna i 13, 14 och 
21 § får försäljning av alkoholdrycker i sjö- 
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trafikerar mellan Finland och utlandet stad-
gas genom förordning. 

Om försäljning av alkoholdrycker i butiker 
för skattefria varor stadgas särskilt.  
 

och luftfarkoster och tåg som trafikerar mel-
lan Finland och utlandet eller utomlands be-
drivas av den som har lämnat in en anmälan 
om sin verksamhet på försäljningsstället i 
fråga till Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården. Av anmälan ska fram-
gå var försäljningsområdena är placerade 
och hur de är avgränsade. Till anmälan ska 
fogas en plan för egenkontroll i fråga om 
personalens uppgifter när det gäller över-
vakningen av försäljningen och upprätthål-
landet av allmän ordning.   

Detaljhandel får dock bedrivas på fin-
ländskt område endast i sådana sjö- och luft-
farkoster avsedda för passagerartrafik som 
är i rörelse under färd mellan en finländsk 
och en utländsk hamn eller flygplats. En far-
kost som trafikerar en regelbunden rutt kan 
dock fördas via landskapet Åland.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan förbjuda att serverings-
området tas i bruk eller begränsa det  ser-
veringsområde som avses i anmälan, om  
serveringsområdet inte uppfyller förutsätt-
ningarna enligt 21 c §. Om verket inte har 
fattat ett beslut i ärendet inom två veckor 
från det att anmälan har tagits emot, får ser-
veringsområdet tas i bruk.  

På detaljhandelsförsäljning av alkohol-
drycker i skattefria butiker på flygplatser för 
att medföras med av passagerare som reser 
utomlands tillämpas vad som föreskrivs i 1 
mom.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan förkorta tiderna för de-
taljhandel och serveringstider i trafikmedel 
eller på försäljningsställen för högst tre må-
nader, om det i trafikmedlet trots en skriftlig 
anmärkning eller varning har förekommit 
ordningsförseelser som beror på brister i 
planen för egenkontroll eller underlåtenhet 
att iaktta denna. Om alkoholdrycker har sålts 
i strid med 16 eller 24 § trots en skriftlig an-
märkning eller varning eller om de ordnings-
förseelser som avses ovan beror på grov 
oaktsamhet eller uppsåt, kan Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården 
förbjuda detaljhandel eller servering i tra-
fikmedlet eller på försäljningsstället för 
högst en månad. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas närmare bestäm-
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melser om uppgörandet av planen för egen-
kontroll, planens innehåll och genomförandet 
av planen. På övervakningen av en närings-
idkare som lämnat in en anmälan tillämpas 
bestämmelserna i 44 §. 

 
33 § 

Reglering av reklamen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. är reklam för starka 

alkoholdrycker och annan säljfrämjande 
verksamhet, enligt vad social- och hälso-
vårdsministeriet närmare bestämmer, tillåten 

1) i sådana av produkttillsynscentralen 
godkända fackpublikationer vilka riktar sig 
till hotell- och restaurangbranschen eller de-
taljhandeln samt i andra trycksaker vilka rik-
tar sig till dem som deltar i försäljningen av 
alkoholdrycker och vilkas spridning och dis-
tributionssätt stämmer överens med social- 
och hälsovårdsministeriets bestämmelser, 
samt 

2) på serveringsställen, detaljhandelsställen 
och tillverkningsställen för alkoholdrycker. 

 
 
 
 
 
 
Produkttillsynscentralen kan återkalla till-

stånd som den har givit enligt 4 mom., om 
 

1) det har skett en förändring i fackpublika-
tionens eller trycksakens spridning eller dis-
tributionssätt, 

2) om produkttillsynscentralen inte har fått 
alla för godkännandet viktiga upplysningar, 
eller om 

3) missbruk har förekommit vid publice-
ringen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

33 § 

Reglering av reklamen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. är 

reklam för starka alkoholdrycker och annan 
säljfrämjande verksamhet, tillåten 
 

1) i sådana av Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården godkända fack-
publikationer vilka riktar sig till hotell- och 
restaurangbranschen eller detaljhandeln samt 
i andra trycksaker vilka riktar sig till dem 
som deltar i försäljningen av alkoholdrycker, 
samt 
 
 

2) på serveringsställen, detaljhandelsställen 
och tillverkningsställen för alkoholdrycker. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet föreskrivs närmare om vill-
koren för sådan tillåten reklam och säljfräm-
jande verksamhet som avses i 4 mom. samt 
för spridningen av och spridningssättet för 
fackpublikationer och andra trycksaker.  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården kan återkalla tillstånd som 
det har gett enligt 4 mom., om 

1) det har skett en förändring i fackpublika-
tionens eller trycksakens spridning eller dis-
tributionssätt, 

2) Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården inte har fått alla för godkän-
nandet viktiga upplysningar, eller om  

3) missbruk har förekommit vid publice-
ringen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
35 §  

Skattefritt lager för alkoholdrycker och sprit 

Produkttillsynscentralen skall godkänna ett 
skattefritt lager som avses i lagen om påfö-
rande av accis innan där får lagras temporärt 

35 §  

Skattefritt lager för alkoholdrycker och sprit 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården ska godkänna ett skatteupp-
lag som avses i punktskattelagen innan där 
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accisfria alkoholdrycker eller sprit för att sä-
kerställa att lagret uppfyller givna stadganden 
och bestämmelser och för att effektiv kontroll 
skall kunna ordnas i lagret. 
 

Om tillstånd att hålla skattefritt lager stad-
gas särskilt. 
 

får lagras alkoholdrycker eller sprit, som 
temporärt befriats från punktskatt, för att sä-
kerställa att lagret uppfyller givna föreskrif-
ter och bestämmelser och för att effektiv 
kontroll ska kunna ordnas i lagret. 

I fråga om tillstånd att hålla skatteupplag 
föreskrivs särskilt. 

 
 

41 §  

Produkttillsynscentralens behörighet 

 
Tillståndsförvaltningen för och övervak-

ningen av detaljhandel med och servering av 
alkoholdrycker samt övervakningen och styr-
ningen av reklam och annan säljfrämjande 
verksamhet för alkoholdrycker ankommer på 
den under social- och hälsovårdsministeriet 
lydande produkttillsynscentralen, enligt vad 
som föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. 
 

Produkttillsynscentralen övervakar dessut-
om 

1) tillverkningen, framställningen, importen 
och exporten av alkoholhaltiga ämnen, 

2) partihandeln med alkoholdrycker, 
3) försäljning och annan överlåtelse av al-

koholdrycker ur obeskattade lager, 
4) försäljningen av sprit och specialförsälj-

ningen av alkoholdrycker samt sådan an-
vändning som grundar sig på användningstill-
stånd, 

5) import, tillverkning och försäljning av 
sådan utrustning och delar till den som läm-
par sig för olovlig framställning av alkohol-
drycker och sprit, 

6) import, tillverkning och försäljning av 
ämnen, produkter och preparat för tillverk-
ning av alkoholdrycker i hemmet, samt 

7) försäljningen av alkoholdrycker i trafik-
medel som trafikerar mellan Finland och ut-
landet. 

41 §  

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovårdens behörighet 

Tillståndsförvaltningen för och övervak-
ningen av detaljhandel med och servering av 
alkoholdrycker samt övervakningen och 
styrningen av reklam och annan säljfrämjan-
de verksamhet för alkoholdrycker sköts av 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 
hälsovården, som lyder under social- och 
hälsovårdsministeriet. Bestämmelser om 
övervakningen utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården övervakar dessutom 

1) tillverkningen, framställningen, impor-
ten och exporten av alkoholhaltiga ämnen, 

2) partihandeln med alkoholdrycker, 
3) försäljning och annan överlåtelse av 

obeskattade alkoholdrycker ur lager, 
4) försäljningen av sprit och specialförsälj-

ningen av alkoholdrycker samt sådan an-
vändning som grundar sig på användnings-
tillstånd, 

5) import, tillverkning och försäljning av 
sådan utrustning och delar till den som läm-
par sig för olovlig framställning av alkohol-
drycker och sprit, 

6) import, tillverkning och försäljning av 
ämnen, produkter och preparat för tillverk-
ning av alkoholdrycker i hemmet,  

7) försäljningen av alkoholdrycker i tra-
fikmedel som trafikerar mellan Finland och 
utlandet. 

 
43 §  

Tillverkarens och importörens ansvar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Produkttillsynscentralen styr och övervakar 

43 § 

Tillverkarens och importörens ansvar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tillstånds- och tillsynscentralen för social- 
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förverkligandet av tillverkarnas och importö-
rernas ansvar.  
 

och hälsovården styr och övervakar förverk-
ligandet av tillverkarnas och importörernas 
ansvar. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  . 
En anmälan som avses i 32 § 1 mom. i 

denna lag kan till och med den 30 april 2011 
också lämnas in utan en plan för egenkon-
troll. Den ska dock fogas till anmälan senast 
nämnda datum.  

En näringsidkare som bedriver försäljning 
av alkoholdrycker  vid denna lags ikraftträ-
dande ska dock lämna in en sådan anmälan 
som avses i 32 § 1 mom. och presentera en 
plan för egenkontroll senast den 30 juni 
2011.  

——— 
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