
   
  

 

 

 

 

 

 

Sammandrag 

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar 
som har samband med den 

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny alkohollag. De mest betydande övriga ändring-
arna gäller lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. 

De viktigaste principerna när det gäller tillståndsplikten för verksamhet och Alkos monopol 
kvarstår i alkohollagen. Det föreslås att alkohollagstiftning flyttas från förordningsnivå till 
lagnivå och att bestämmelserna om tillståndsplikten och tillståndsförfarandena för närings-
verksamhet med anknytning till alkoholhaltiga ämnen sammanförs. De viktigaste skyldighet-
erna i fråga om tillverkning och försäljning av alkoholhaltiga ämnen förblir i huvudsak oför-
ändrade. Särskilt bestämmelserna om servering av alkoholdrycker lättas upp bl.a. genom att 
serveringstiderna avregleras samt de krav som ställs på de ansvariga föreståndarna för serve-
ringsställen och på serveringsområden lindras.  

Det föreslås att alkoholbolagets ensamrätt att bedriva detaljhandel med alkoholdrycker ändras 
så att alla alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent etylalkohol blir tillåtna inom 
tillståndspliktig detaljhandel.  Vid sidan av särskilda detaljhandelstillstånd för gårdsvin och 
sahti föreslås det att man inför ett system med detaljhandelstillstånd för hantverksöl. 

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna och behörighetsfördelningen mellan dem i alkohollagen 
förblir oförändrade. Genom propositionen effektiviseras verkställigheten av lagen genom att 
man tar i bruk tillståndshavares egenkontroll.  

Granskning per kapitel  

1 kap. Allmänna bestämmelser. Kapitlet innehåller bestämmelser om lagens syfte och till-
lämpningsområde (1—2 §), de centrala definitionerna i lagen (3 §) och en principbestämmelse 
om egenkontroll (4 §). Enligt förslaget gäller alkohollagen alkoholhaltiga ämnen som innehål-
ler mer än 1,2 volymprocent etylalkohol, medan gränsen för närvarande är 2,8 volymprocent. 
Tillverkning och försäljning av alkoholdrycker som innehåller högst 2,8 volymprocent ska 
dock inte heller i fortsättningen kräva tillstånd (6 §). 

2 kap. Tillståndsplikt. I kapitlet samlas bestämmelser om tillståndsplikten (5—6 §), till-
ståndsmyndigheter och tillståndsförfaranden (7—11 §) och om allmänna och särskilda förut-
sättningar för beviljande av tillstånd (13—21 §).  

3 kap. Alkoholbolaget. Kapitlet innehåller bestämmelser om alkoholbolagets ensamrätt att 
bedriva detaljhandel och om de centrala principerna för alkoholbolagets verksamhet (22—
24 §) och om försäljning och försäljningsställen (25—27 §).   

4 kap. Tillverkning, import, export och partihandel. Kapitlet innehåller bestämmelser om 
tillverkning, import och partihandel (28—33 §). Till exempel tidsgränsen för resandeinförsel 
av alkoholdrycker från tredjeländer förlängs från 20 timmar till 24 timmar. 

5 Kap. Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker. I kapitlet samlas bestämmelser 
om detaljhandel med och servering av alkoholdrycker, och de hänför sig till övervakning av 
försäljning (34—35 och 37—39 §), åldersgränser (36 §) och försäljningstider (41—42 §). I 
synnerhet de normer som gäller servering ska avvecklas (t.ex. de kompetenskraven som ställs 
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på den ansvariga föreståndaren, portionsstorlekarna och försäljning på kredit). Den mest bety-
dande ändringen gäller den förlängda tiden för servering, som det inte längre ska krävas till-
stånd för. 

6 Kap. Detaljhandel med och servering av alkoholdrycker i utrikestrafik. Kapitlet inne-
håller bestämmelser om försäljning av alkoholdrycker på fartyg och luftfartyg i utrikestrafik 
(46 och 48 §). Bestämmelserna motsvarar de nuvarande bestämmelserna i förordningen om 
försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar 
mellan Finland och utlandet. I 47 § föreslås bestämmelser om försäljning på flygplatser. Den 
mest betydande ändringen är en betydlig avreglering av detaljhandels- och serveringstiderna i 
48 §. 

7 kap. Marknadsföring. Bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker (49—50 §) 
motsvarar i huvudsak nuvarande bestämmelser. Enligt förslaget avregleras dock marknadsfö-
ringen av starka alkoholdrycker för tillverkare, partihandlare och innehavare av serveringstill-
stånd (49 § 4 mom. 2 punkten). Innehavare av serveringstillstånd tillåts t.ex. ha happy hour-
reklam. Däremot blir det förbjudet att erbjuda och betala inköpsgottgörelse för inköp av alko-
holdrycker. 

8 kap. Alkoholhaltiga ämnen och alkoholpreparat avsedda för industriell användning. I 
kapitlet samlas bestämmelser om bl.a. denaturerad alkohol och alkoholpreparat (51—53 §). 

9 kap. Tillsyn och styrning. Kapitlet innehåller nya bestämmelser i fråga om egenkontroll 
och kompetensintyg för servering och för alkoholbolagets personal (54—56 §) samt bestäm-
melser om myndighetstillsyn (57—64 §), som motsvarar de nuvarande bestämmelserna.  

10 kap. Förbud, påföljder för överträdelser och straffbestämmelser. Kapitlet innehåller 
bestämmelser om förbud som hänför sig till tillsynen (65—68 §), påföljder (69—71 §) och 
straffrättsliga påföljder (72—73 §).  

11 kap. Avgifter. Kapitlet innehåller bestämmelser om avgifter som motsvarar de nuvarande 
tillstånds- och tillsynsavgifterna (74—76 §). Det föreslås att det föreskrivs om tillsynsavgif-
terna i bilagan. 

12 kap. Ändringssökande. Kapitlet innehåller bestämmelser om sökande av ändring i alko-
holbolagets och myndigheters beslut (77—79 §). 

13 kap. Särskilda bestämmelser. Kapitlet innehåller bestämmelser om innehav av alkohol-
drycker (80 §), förmedling av alkoholdrycker (81 §) och förbud mot förtäring av alkohol-
drycker (82 §) och om bl.a. fråntagande av ämnen och genomsökning (83—84 §). 

14 kap. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Kapitlet innehåller bestämmelser om 
lagens ikraftträdande och övergångsperioder i samband med det (85—86 §). 

 

I propositionsutkastet ingår dessutom en ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnads-
verksamhet, som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Genom ändring-
en avregleras restaurangernas öppettider. Restaurangernas öppettider begränsas inte över hu-
vud taget, men den tid under vilken alkoholdrycker får säljas regleras i alkohollagen. 

Dessutom görs det ändringar, i huvudsak av teknisk natur, i strafflagstiftningen och punktskat-
telagstiftningen. 


