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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att det stiftas en landskapslag om tillämpning i 

landskapet Åland av alkohollagen (FFS 1143/94). Lagförslaget leder till att de gällande 

bestämmelserna i riket om servering av alkoholdrycker kommer att tillämpas även i 

landskapet. 

Lagförslaget skall träda i kraft så fo1t som möjligt. 

Dessutom föreslår landskapsstyrelsen att lagen om mellanöl (FFS 462/68) upphävs. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläget och utvärdering m' nuläget 

Genom den nya självstyrelselagen överfördes rätten att lagstifta om tillstånd till 

utskänkning av alkoholdrycker till landskapet. Enligt 71 § självstyrelselagen skall den 

rikslagstiftning som tillkommit före den 1 januari 1993 f01tfarande tillämpas i lands

kapet i fråga om rättsområden som tidigare reglerats genom rikslagstiftning men som 

enligt den nya självstyrelselagen överförts till landskapets lagstiftningsbehörighet. 

Den lagstiftning som tillkommit före den 1 januari 1993 i fråga om utskänkning av 

alkoholdrycker ingår i 39-56 §§alkohollagen (FFS 459/68), 25-31 §§ förordningt~n om 
alkoholdrycker (FFS 644/68), 26-34 §§lagen om mellanöl (FFS 462/68) och 11-16 §§ 

förordningen om mellanöl (FFS 645/68). Straff och andra påföljder för överträdelse av 

alkohollagen regleras i lagens 9 kap. I 7 kap. lagen om mellanöl regleras straff och 

andra påföljder för överträdelse av lagen om mellanöl och med stöd av den utfärdade 

bestämmelser. 

Rätt till utskänkning kan beviljas, på de villkor som fastställts, den som anses ha 

för utskänkningen nödvändiga förutsättningar och erforderlig tillförlitlighet av lands

kapsstyrelse. Dessutom tillämpar landskapsstyrelsen en alkoholpolitisk behovsprövning 

när utskänkningsrättigheter beviljas. Mellanölsrättigheter beviljas däremot genom 

bunden prövning så, att rättigheter skall beviljas var och en som uppfyller stadgade 

förutsättningar. 

En ny alkohollag (FFS 1143/94) trädde i kraft den 1 januari 1995. Den nya 

alkohollagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser gäller även i landskapet, 

förutom bestämmelserna om servering och därtill ansluten övervakning. Till denna del 

gäller med stöd av 71 § självstyrelselagen fortsättningsvis den nu för rikets del 

upphävda gamla alkohollagen och den likaledes upphävda lagen om mellanöl. Detta 

im1ebär att såväl de åländska företagarna inom handel med och utskänkning av 

alkoholdrycker och myndigheter i landskapet jämsides måste tillämpa såväl den nya 

som den gamla alkohollagstiftningen. För att undvika den extra byråkrati och de 

komplikationer som tillämpningen av två lagstiftningshelheter, som bygger på olika 

system, oundgängligen medför och med beaktande av att utskänkning av alkoholdrycker 

utgör endast en smal sektor av alkohollagstiftningen föreslår landskapsstyrelsen att den 

nya alkohollagen antas som blankettlag. 

Bestämmelserna om fömtsättningarna och villkoren för rätt till servering (tidigare 

utskänkning) av alkoholdrycker, ordningen på serveringsställen samt om påföljder för 

överträdelser ändras inte i sak. Den huvudsakliga ändringen är att prissättningen av 

alkoholdrycker som serveras blir helt fri. Dessutom har vissa oklarheter i gäHande 

lagstiftning förtydligats. Den nya alkohollagens bestämmelser om servering är mindre 

detaljerade och klarare än gällande bestämmelser. 
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2. Lagförslagets verkningar 

För tillståndsbeslut och för tillsyn uppbärs avgifter enligt landskapslagen om 

grunderna för av gifter till landskapet (27 /93). Inkomsterna uppskattas uppgå till 40. 000 

mark årligen. 

Lagförslaget leder inte till några organisatoriska verkningar av betydelse för 

landskapet. 

3. Beredning av lagförslaget 

Den 1 september 1994 gav landskapsstyrelsen lagberedningen i uppdrag att 

uppgöra förslag till framställning till lagtinget angående tillämpning i landskapet Åland 

av i 1994 rd - RP 119 given reg. prop. med förslag till alkohollag och lagstiftning som 

har samband med den, angivna rikslagstiftning till den del denna hör till landskapets 

lagstinningsbehörighet. 

Lagförslaget har utarbetats som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. 
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DETALJ MOTIVERING 

1. Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen 

1 § Lagens syfte Då alkohollagen föreslås antagen som blankettlag föreslås i över

ensstämmelse härmed att lagens syfte skall vara densamma som syftet med alkoholla

gen. 

Olika uppfattningar kan hävdas om det "för vinnade av enhetlighet och överskåd

lighet" är möjligt att i landskapslag uppta över femtio av sextiofyra paragrafer som är 

av rikslagstiftningsnatur (jfr. Högsta domstolens utlåtande den 19 juni 1979 N:o 1785 

om blankettlagstiftning om konsumentskydd). Landskapsstyrelsen finner det i detta 

skede mest ändamålsenligt att blankettlagstekniken används. För att säkerställa att lagen 

inte förfaller anges i paragrafen att det är alkohollagstiftningens bestämmelser om 

tillstånd till servering av alkoholdrycker som skall tillämpas i landskapet. De be

stä1mnelser i alkohollagstiftningen som direkt berör servering av alkoholdrycker är 20-

26 §§ alkohollagen och 20-27 §§ alkoholförordningen. 

I paragrafens 2 mom. anges att de i riket till varje tid gällande bestämmelserna om 

tillstånd till servering av alkoholdrycker skall tillämpas i landskapet med de avvikelser 

som anges i denna lag. 

2 § Tillämpningen av hänvisningar I t.ex. 55 § alkohollagen anges att produkttillsyns

centralen uppbär avgifter bland annat för tillståndsbeslut enligt lagen om grunderna för 

avgifter till staten (FFS 150/92). I nällli1da paragraf och i andra bestämmelser där det 

i alkohollagen eller i alkoholförordningen hänvisas till rikslagstiftningen skall hän

visningen anses avse de bestämmelser i landskapslagstiftningen som motsvarar de 

bestämmelser det hänvisas till. Sålunda skall för täckande av kostnader som bl.a. 

tillsynen orsakar landskapsstyrelsens förvaltning uppbäras avgifter enligt beslut om 

tillsynsavgifter som landskapsstyrelsen fattat med stöd av landskapslagen om grunderna 

för avgifter till landskapet (27 /93). 

3 § Myndigheter I paragrafens 1 mom. anges att de förvaltningsuppgifter som enligt 

alkohollagen ankommer på statens myndigheter i landskapet skall skötas av lands

kapsstyrelsen om uppgifterna berör angelägenheter som har hänförts till landskapets 

lagstiftningsbehörighet. Förutom att bevilja serveringstillstånd och övervaka serveringen 

är det sålunda bland am1at fråga om att meddela behöriga anvisningar för avhjälpande 

av missförhållanden vid servering, förelägga vite eller hot om tvångsutförande samt att 

utdöma vite och att besluta om verkställighet av hot. 

I enlighet med gällande bestämmelser övervakar polisen att den allmänna ord

rtingen upprätthålls på serveringsställena. 

4 § Andringssökande I upplysande syfte anges i 1 mom., i enlighet med bestämmelser-
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na i 25 § 2 mom. självstyrelselagen, att ändring i beslut som landskapsstyrelsen fattat 

med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen, såvitt är fråga om 

lagligheten av beslut. 

Med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen anges i 2 mom. att utan hinder av att 

ändring har sök'ts skall landskapsstyrelsens beslut iakttas om högsta förvaltningsdoms

tolen inte beslutar något annat. 

5 § Straffbestämmelser När den nya alkohollagen trädde i kraft i riket den 1 januari 

1995 upphävdes den gamla alkohollagen jämte ändringar med undantag av 9 kap. samt 

104 och 105 §§som reglerar alkoholbrotten. Avsikten är att alkoholbrotten senare skall 

intas i strafflagen. Landskapsstyrelsen anser att det med hänsyn till rättssäkerheten är 

mest ändamålsenligt att uttryckliga bestämmelser om brott mot bestämmelser om 

servering av alkoholdrycker intas i lagen. 

Med beaktande av dert straffrättsliga legalitetsprincipen har beskrivningen av den 

gärning som avses bli kriminaliserad så långt det varit möjligt konkretiserats samt har 

i 2 mom. uppräknats de bestämmelser som kan ligga till gmnd för en alkoholförseelse.· 

För olovlig försäljning av alkoholhaltiga ämnen samt för alkoholförseelse kan endast 

den som innehar serveringstillstånd eller den som är anställd på ett serveringsställe 

dömas. 

6 § Ikraftträdelsebestämmelser Landskapsstyrelsen föreslår att ikraftträdelsetidpunkten 

lämnas öppen för landskapsstyrelsens avgörande. Avsikten är att lagen skall träda i 
kraft så fort som möjligt efter det att lagstiftningskontrollen är avslutad. 

Genom lagen upphävs gällande bestämmelser om tillstånd för utskänkning av 

alkoholdrycker. 

7 § Övergångsbestämmelser Det har givits ett stort antal olika slags tillstånd, rättigheter 

och samtycken med stöd av den äldre lagen. För att upprätthålla rättssäkerheten 

föreslås att dessa tillstånd, rättigheter och samtycken fortfarande skall vara i kraft den 

tid som anges i själva tillståndsbeslutet. I 1 mom. har särskilt nämnts kommunfullmäk

tiges samtycken och i 2 mom. de egentliga besluten om tillstånd vilka i den äldre lagen 

benamnts rättighet, tillstånd eller samtycke. 

De viktigaste besluten om tillstånd gäller · utskänkning och tillståndsvillkoren 

beträffande dessa har skrivits in i avtalet med näringsidkaren. Genom denna lag 

upphävs dessa avtal liksom även allmänna tillståndsvillkor som meddelats med stöd av 

den äldre lagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Förutom de 

allmänna villkoren har det till dessa tillstånd även varit möjligt att anknyta enstaka 

specialvillkor som gäller näringsidkarna. Det föreslås att dessa specialvillkor förblir i 

kraft till den del de inte är i strid med denna lag. Specialvillkoren gäller i fråga om 

utskänkningsrättigheter utskänkningsområdet, utskänkningstiden samt dryckessortimen

tets omfattning. · 
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I paragrafens 3 mom. föreslås att ett ärende som är anhängigt då denna lag träder 

i kraft skall behandlas och avgöras i enlighet med den nya alkohollagstiftningen. 

2. Landskapslagen om upphävande av lagen om mellanöl 

1 § Trots att lagen om mellanöl upphävts av riksdagen är den, till den del den ilme

håller bestämmelser om utskänkning, gällande i landskapet. Bestämmelser om ut

skänkning av mellanöl ingår i den nya alkohollagen som föreslås antagen som blankett

lag. Lagen om mellanöl blir därmed obehövlig och därför föreslår landskapsstyrelsen 

att lagen om mellanöl jämte ändringar som tillkommit före den 1januari1993 upphävs. 

2 § Landskapsstyrelsen föreslår att ikraftträdelsetidpunkten lämnas öppen för lands

kapsstyrelsens avgörande. Avsikten är att lagen skall träda i kraft samtidigt som den 

föreslagna blankettlagen. 

3 § Det har givits ett stort antal olika slags tillstånd, rättigheter och samtycken med 

stöd av lagen om mellanöl. För att upprätthålla rättssäkerheten föreslås att dessa 

tillstånd, rättigheter och samtycken fortfarande skall vara i kraft den tid som anges i 

själva tillståndsbeslutet. I 1 mom. har särskilt nämnts kommunfullmäktiges samtycken 

och i 2 mom. de egentliga besluten om tillstånd vilka i lagen om mellanöl benämnts 

rättighet, tillstånd eller samtycke. 

De viktigaste besluten om tillstånd gäller utskänkning för vilka landskapsstyrelsen 

har ställt upp tillståndsvillkor. Genom denna lag upphävs de allmänna tillståndsvi1lkor 

som meddelats med stöd av lagen om mellanöl. Förutom de allmänna villkoren har det 

till dessa tillstånd även varit möjligt att anknyta enstaka specialvillkor som gäller 

näringsidkarna. Det föreslås att dessa specialvillkor förblir i kraft till den del de inte är 

i strid med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen. 

I paragrafens 3 mom. föreslås att ett ärende som är anhängigt då denna lag träder 

i kraft skall behandlas och avgöras i enlighet med den nya alkohollagstiftningen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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1. 

IL om tillämpning i landskapet Aland av alkohollagen 

--~--------- --------

LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Lagens syfte 
I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, 

sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker skall alkohollagen (FFS 

1143/94) och alkoholförordningen (FFS 1344/94) tillämpas i landskapet, till den del de 

innehåller bestämmelser om tilJstånd till servering av alkoholdrycker, med de av

vikelser som följer av denna lag. 

Alkohollagen och alkoholförordningen skall tillämpas i landskapet sådana de lyder 

när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i alkohollagen eller alkoholförord

ningen skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras 

ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag 

föreskrivits avvikelser skall dock inte tillämpas i landskapet. 

2 § 

Tillämpningen av hänvisningar 
Hänvisas i de författningar som anges i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen 

vilka äga motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse de 

bestämmelser i landskapslagstiftningen som sålunda är i fråga. 

3 § 

Myndigheter 
Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker 

samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt alkohollagen och alkoholförordnirigen 

ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelse.h om 

dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet. 

Polisen övervakar den allmänna ordningen på ställen där alkoholdrycker serveras. 

4 § 

Andringssökande 
I beslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av denna lag får ändring sökas 

genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär över ändamålsenligheten av 

landskapsstyrelsens beslut kan inte airtöras. 

Utan hinder av att ändring har sökts skall landskapsstyrelsens beslut iakttas, om 

högsta förvaltningsdomstolen inte beslutar något annat. 
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5 § 

StrajJbestämmelser 
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---·----------

Den som innehar serveringstillstånd eller den som är anställd på ett serveringsställe 

och överlåter för servering erhållen alkoholdryck att bortföras från serveringsstället 

eller som på serveringsstället eller i anslutning till det serverar annan än lagligen till 

detta levererad alkoholdryck skall för oloviig försäljning av alkoholhaltigt ämne dömas 

till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Den som innehar serveringstillstånd eller den som är anställd på ett serveringsställe 

och som på något annat sätt än vad som anges i 1 mom. bryter mot bestämmelserna i 

alkohollagen eller alkoholförordningen om serveringsförbud, om serveringstider, om 

serveringsmängder eller om betalningssättet och skyldigheten att ge räkning vid 

serveringen skall för alkoholförseelse dömas till böter. 

6 § 

Ikraftträdelsebestämmelser 
Denna lag träder i kraft den 

Genom denna lag upphävs, såvitt gäller giltigheten i landskapet Åland, alkoholla

gen (FFS 459/68) jämte ändringar som tillkommit före den 1 januari 1993 (den äldre 

lagen). 

7 § 

Övergångsbestämmelser 
Av kommunfullmäktige med stöd av den äldre lagen givet samtycke till utskänk

nin:g av alkoholdrycker förblir i kraft. 

Den rättighet, det tillstånd samt samtycke som utfärdats på basis av den äldre lagen 

och bestämmelser som utfärdats med stöd av den förblir i kraft under den tid sbm 

nämnts i beslutet i fråga. Genom denna lag upphävs dock de föreskrifter och allmänna 

tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den äldre lagen och som anknyter till sådana 

rättigheter, tillstånd eller samtycken och på dessa tillämpas denna lag och villkor som 

utfärdats med stöd av denna lag. De specialvillkor som anknyter till rättighet, tillstånd 

och samtycke och som utfärdats med stöd av den äldre lagen förblir i kraft till den del 

som de inte står i strid med denna lag. 

Ett ärende som är anhängigt då denna lag träder i kraft behandlas och avgöts enligt 

denna lag. 
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2. LANDSKAPSLAG 
om upphävande av lagen om mellanöl 

I enlighet' med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Genom denna lag upphävs, såvitt gäller' giltigheten i landskapet Åland, lagen orii 

mellanöl (FFS 462/68) jämte ändringar som tillkommit före den 1 januari 1993-. 

2 § 

Denna lag träder i kraft den 

3 § 

Av kommunfullmäktige med stöd av lagen om mellanöl givet samtycke till 

utskänkning förblir i kraft som en sådan rekommendation som avses i 20 § alkoholla

gen (FFS 1143/94). 

Den rättighet, det tillstånd samt samtycke som utfärdats på basis av lagen om 

mellanöl och bestämmelser som utfärdats med stöd av den förblir i kraft urider den tid 

som nämnts i beslutet i fråga som rättighet, tillstånd eller samtycke som avses· i 
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen ( I ) så att den 

eller det gäller alkoholdryck som framställts genom jäsning och innehåller högst 4,7 

volymprocent etylalkohol. Genom denna lag upphävs dock de föreskrifter och allmänna 

tillståndsvillkor som utfärdats med- stöd av lagen om mellanöl och• ·som anknyter till 

rättighet, tillstånd eller samtyck och på dessa tillämpas landskapslagen om tillämpning 

i landskapet Åland av alkohollagen och villkor som utfärdats med ·stöd av den. De 

specialvillkor som anknyter till rättighet, tillstånd och·samtycke och som utfärdats med 

stöd av lagen om mellanöl förblir i kraft till den del som de inte står i strid med 

landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen. 

Ett ärende som är anhängigt då denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt 

landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen.· 

Mariehamn den 6 april 1995 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 



;._4 (:q; 

1994 Utgiven i Helsingfors den 15 december 1994 Nr 1143-1154 

Nr 
1143 
1144 
1145 
1146 

.-.,--ti47 
1148 
1149 
J150 
1151 
1152 

<-_1153 
-.-ll54 

INNEHÅLL 
Sidan 

Alkohollag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3307 
Lag om ändring av alkohollagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3320 
Lag om upphävande av lagen om mellanöl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3322 
Lag om social· och hälsovårdens produkttillsynscentral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3323 
Lag om· ändring av kemikalielagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3325 
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3327 
Lag om ändring av Jagen om marknadsdomstolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3329 
Lag om temporär ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning . . . . . . . . . . . . . . 3330 
Lag om temporär ändring av lagen om marknadsdomstolen ................................. : . . . 3332 
Förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3333 
Förordning om ändring av kemikalieförordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3335 
Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3337 

Nr 1143 

·Alkohollag 
Given i Helsingfors den 8 december I 994 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att genom styrning 
av alkoholkonsumtionen förebygga de samhäl

, leliga, sociala och medicinska skadeverkningar
na av alkoholhaltiga ämnen. 

2§ 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag gäller alkoholhaltiga ämnen, till
verkning, import, export, försäljning och annan 
överlåtelse, användning, innehav och transport 
av sådana ämnen samt reklam för alkohol

. drycker. 

RP 119/94 
ShUB 32/94 
StoUB 3/94 

150--1994 

Om alkoholhaitiga ämnen i form av läkeme
del eller läkemedelspreparat stadgas särskilt. 

3§ 
De fin it ioner 

I denna lag avses med 
1) alkoholhaltigt ämne ett ämne eller en 

produkt som innehåller över 2,8 volymprocent 
etylalkohol, 

2) denaturering behandling av ett alkohol
haltigt ämne genom tillsats av andra ämnen i 
syfte att göra det odrickbart, 

3) alkoholfri dryck en dryck som innehåller 
högst 2,8 volymprocent etylalkohol, sarni med 

4} alkoholbolag ett helt statsägt aktiebolag 
eller ett av bolaget helt ägt dotterbolag, som 
enligt vad som stadgas i denna lag,· med 
ensamrätt bedriver detaljhandel. 

Alkoholhaltiga ämnen är alkoholdrycker, 
alkoholpreparat och sprit, och i denna lag 
avses med: 

440150M 
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1) alkoholdryck en dryck som innehåller 
högst 60 volymprocent etylalkohol, 

2) svag alkoholdryck en dryck som innehål
ler högst 22 volymprocent etylalkohol, 

3) stark alkoholdryck en dryck som innehål
ler mera än 22 volymprocent etylalkohol, 

4) sprit etylalkohol eller en sådan vattenlös
ning av etyJalkohol som innehåller över 60 
volymprocent etylalkohol och inte är denatu
rerad, samt med 

5) alkoholpreparat ett alkoholhaltigt ämne 
som inte är en alkoholdryck eller sprit och som 
kan vara denaturerat. 

På alkoholpreparat som är avsedda att för
täras och innehåller över 60 volymprocent 
etylalkohol, skall enligt denna lag tillämpas 
samma stadganden som på sprit. 

Om andra definitioner av alkoholdrycker än 
de som stadgas i 2 mom., om beskrivning och 
presentation av alkoholdrycker samt om råva
ror och tillsatsämnen stadgas genom förord
mng. 

Om alkoholpreparat samt om tillverkning, 
import, försäljning och kontroll av sådana 
samt om denaturering stadgas närmare genom 
förordning. 

2 kap. 

Till\'4!rkning av alkoholdrycker och sprit 

4§ 

Tillverkning i hemmet av alkoholdrycker 

I hemmet får enligt vad som stadgas genom 
förordning i annat än försäljningssyfte enbart 
genom jäsning tillverkas svaga alkoholdrycker 
för enskilt bruk. 

5§ 

Tillverknings tillstånd för. alkoholdrycker 
och sprit 

Alkoholdrycker ocl). sprit får tillverkas för 
näringsverksamhet eller så som social- och 
bälsovårdministeriet närmare bestämmer i un
dervisnings- eller forskninggsyfte av dem som 
social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, 
nedan prndukttillsynscentralen, har beviljat till
verkningstillstånd. 

Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och 
sprit kan av produkttillsynscentralen beviljas 
den som bedöms ha förutsättningar att bedriva 
sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet 

som verksamheten kräver. Pr~dukttillsynscen
tralen kan förena tillverkningstillståndet med 
begränsningar i fråga om tillverkningens om~ 
fattning eller de alkoholdrycker som får tillver
kas och uppställa sådana villkor för tillverk
ningen samt för lagringen och transporten av 
de färdiga produkterna som tillsynen förutsät~ 
ter. 

Alkoholdrycker och sprit får tillverkas en
dast i lokaler som produkttillsynscentralcn har 
godkänt och där tillverkningen och lagringen 
är organiserad på ett sådant sätt att en effektiv 
tillsyn 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 stad
ganden, bestämmelser, begränsningar eller vill
kor inte iakttas eller om tiHståndshavaren inte 
längre bedöms ha de förutsättningar eller be
sitta den tillförlitlighet som krävdes för tillstån~ 
det. 

7§ 

Vidareförädling och omtappning 

Vad som stadgas i 5 och 6 §§ skall tillämpas 
också på vidareförädling och omtappning av 
sprit eller obeskattade alkoholdrycker som har 
tillverkats någon annanstans. 

3 kap. 

Import och export av alkoholdrycker och sprit 

8§ 

Kommersiell import av alkoholdrycker och sprit 
samt importtillstånd för sprit 

Alkoholdrycker får i kommersiellt syfte im~ 
porteras 

1) av alkoholbolaget, för sin egen detaljhan~ 
del, 

2) av den som innehar ett sådant partihan
delstillstånd som avses i 27 §, 

3) för eget bruk av den som har tillverk·· 
ningstillstånd för alkoholdrycker samt av den 
som produkttillsynscentralen har beviljat så
dant användningstillstånd som avses i 17 §, 
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efter att han tiH produkttillsynscentralen har 
anmält att han kommer att vara verksam som 
importör, 

4) av den som innehar sådant detaljhandels
tillstånd som avses i 14 § 1 mom. samt sådant 
serveringstillstånd som avses i 21 §, för detalj
handel eller servering som avses i tillståndet, 
efter att han till produkttillsynscentralen har 
anmält att han kommer att vara verksam som 
importör, samt 

5) av främmande makters representationer i 
Finland, för tjänstebruk. 

Sprit får importeras 
I) 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 
produkttillsynscentralen 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 bedriva 
sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver. Produkttillsynscen
tralen kan för importen uppställa sådana vill
kor som tillsynen förutsätter. 

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

10 § 

Införsel av alkoholdrycker för eget bruk 

Den som anländer från utlandet får föra in 
alkoholdrycker för eget bruk enligt vad som 
stadgas genom förordning. 

Om överlåtelse av från utlandet anlända 
alkoholdrycksförsändelser till mottagaren stad
gas genom förordning. 

11 § 

Exportanmälan 

En näringsidkare som för kommersiella än
damål exporterar alkoholdrycker eIIer sprit är 

skyldig att innan han inleder exporten anmäla 
till produkttiHsynscentralen att han kommer att 
vara verksam som exportör. 

4 kap. 

Försäljning och annan överlåtelse samt 
förmedling av alkoholdrycker och sprit 

Detalj handel 

12 § 

Kommunens samtycke 

Detaljhandel med alkoholdrycker får bedri" 
vas i en kommun endast om kommunfullmäk
tige har givit sitt samtycke därtill. 

Om kommunfullmäktige har beslutat åter
kalla c;tt samtycke som avses i 1 mom., måste 
deta:ljhandeln i kommunen upphöra inom två 
år efter att beslutet har vunnit laga kraft. 

13 § 

Alkoholbolagets detaljhandel 

Alkoholbolaget har ensamrätt till detaljhan
deln med alkoholdrycker, med undantag för 
försäljning som nämns i I 4 §. 

Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med 
alkoholdrycker som avses i I mom. endast i 
sådana av produkttillsynscentralen godkända 
alkoholbutiker som har ett ändamålsenligt läge 
och där effektiv övervakning kan ordnas. 

Utan hinder av 2 mom. kan alkoholbolaget 
bedriva detaljhandel med alkoholdrycker ge
nom att leverera dem till beställare och köpare 
enligt vad som stadgas genom förordning. 

14 § 

Deta/jhandelstillstånd 

Detaljhandel med genom jäsning tillverkade 
alkoholdrycker som innehåller högst 4, 7 vo
lymprocent etylalkohol får bedrivas av alkohol
bolaget och dessutom av den som länsstyrelsen 
har beviljat detaljhandelstillstånd. 

Detaljhandel med alkoholdrycker som fram
ställts genom jäsning och som innehåller högst 
13 volymprocent etylalkohol får utom av alko
holbolaget bedrivas av den som enligt villkor 
som social- och hälsovårdsministeriet bestäm
mer och med tillstånd av produkttillsynscent
ralen har beviljats tillstånd för framställning av 
produkten i fråga. 

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 
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kan beviljas den som bedöms ha förutsättning
ar för sådan verksamhet och besitta den till-
förlitlighet som verksamheten kräver. . 

Detaljhandel enligt 1 och 2 mom. får bedn~ 
vas endast på sådana av länsstyrelsen eller 
produkttillsynscentralen . godkända _ för~älj
ningställen som är lämpliga när det galler läget 
och försäljningslokalerna samt verksamheten 
och där försäljningen är så ordnad att en 
effektiv övervakning är möjlig. 

15 § 

Påfölj'der för överträdelser 

Den myndighet som beviljar tillstånd kan .ge 
den som innehar detaljhandelstillstånd enhgt 
14 § 1 och 2 mom. en anmärk~i~g el~er en 
skriftlig varning, förkorta försä~Jmf!gstiderna 
eller, utan ersättning, återkalla tillstandet an
tingen för viss tid eller permanent, om 

l) denna lag eller med stöd av d~n utf~rdad: 
stadganden och bestämmelser har overtratts pa 
försäljningsstället, 

2) tillståndshavaren in~e längre I?rö~a~ ~a de 
förutsättningar eller besitta den tillforhthghet 
som krävdes för tillståndet, eller 

3) det på försäljningsstället ha! förekommit 
ordningsstömingar eller annat nussbruk. 

Produkttillsynscentralen kan ge. al~oholb~la
get en anmärkning eller en sknfthg var~mg 
eller utan ersättning förbjuda försäljningen 1 en 
alkoholbutik för viss tid eller permanent, om 

1) denna lag eller med stöd av den utfärdad~ 
stadganden och bestämmelser har överträtts i 

butiken, eller . . 
2) det i butiken har förekommit ordmngs-

stömingar eller annat missbruk. .. 
Polisen kan när det behövs för att uppratt

hålla ordningen i en alkoholdrycksbutik eller 
på ett försälj~i~gsställ~ e_nl.igt l~ § ~. mom. 
avbryta försäl3mngen tiBfalhgt, for hogst :u 
dygn. Länsstyrelsen skall omedelbart underrat
ta.s om en sådan åtgärd. 

16 § 

Detaljhandelsförbud 

I alkoholdrycksbutiker och på försäljnings
ställen som avses i 14 § 4 mom. får alkohol-

. drycker inte säljas . . .· • . 
1) till personer som inte har fyllt tjugo ar, 

svaga alkoholdrycker får dock säljas till perso
ner som har fyllt aderton år; 

' ' •, ~1· 

2) till personer som uppträder störande eller 
uppenbart är berusade eller 

3) om det finns skäl att misstänka att 
alkoholdrycker missbrukas eller överlåts eller 
förmedlas olovligen. 

17 § 

Försäljning av sprit och specialförsäljning av 
alkoholdrycker samt användningstillstånd 

Alkoholbolaget, en tillverkare av sprit eller 
alkoholdryck samt en partihandlare som avses 
i 27 § kan sälja sprit samt alkoholdrycker som 
specialförsäljning 

I) till företag, inrättningar eller yrkes~1tövare 
eller näringsidkare som behöver spnt eller 
alkoholdrycker i sitt arbete eller i tillverkningen 
av sin produkt och till vilka produkttillsyns~ 
centralen har beviljat användningstillstånd för 
alkoholdryck eller sprit, 

2) till apotek, sjukhus o~h. hälso~ntraler 
som avses i lagen om specialiserad Sjukvård 
(1062/89) att användas för medicinska ända-
mål, samt . 

3) till provianteringslager som avses 1 25. § 
tullagen (573178), till butiker för skat_tefna 
varor som avses i 30 § tullagen, för proviante
ring som avses i 7 b § tullskattelagen (575178~ 
och för diplomatiska ändamål som avses 1 

16 a § tullskattelagen. 
Den som håller provianteringslager som av

ses i tullagen kan sälja alkoholdrycker för 
ändamål som avses i 25 § i nämnda lag. 

Användningstillstånd som avses i 1 mom .. 1 
punkten kan av produkttillsyn~centralen bevll· 
jas den som bedöms ha ett motiverat behov att 
använda alkoholdryckerna eller spriten samt 
förutsättningar att bedriva sådan verksamhet 
och som bedöms besitta den tillförlitlighet som 
verksamheten kräver. Produkttillsynscentralen 
kan förena användningstillståndet med inköps
begränsningar samt uppst~lla sådana . villkor 
för användningen och lagringen som tillsynen 
förutsätter. 

18 § 

Påföljder för överträdelser 

Produkttillsynscentralen kan antingen. för 
viss tid eller permanent återkalla användnmgs
tillstånd, utan ersättning, om gällande stadgan
den bestämmelser, begränsningar eller villkor 
inte' iakttas eller om tillståndshavaren inte 
längre bedöms ha de förutsättningar eller be-
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sitta den tillförlitlighet som krävdes för tillstån
det. 

19 § 

Närmare stadganden om detaljhandel 

Om tiderna för detaljhandel med alkohol
drycker och om godtagbara betalningssätt 
inom detaljhandeln samt om åldergränserna för 
detaljhandelspersonalen stadgas genom förord
ning. 

Servering 

20 § 

Kommunens samtycke 

Servering av alkoholdrycker får bedrivas 
endast i kommuner vilkas fullmäktige har 
samtyckt därtill. 

Kommunens samtycke behövs inte för serve
ring i färdmedel som trafikerar på flera kom
muners område. 

Om kommunfullmäktige har beslutat åter
kalla . samtycke som avses i 1 mom., måste 
serveringen av alkoholdrycker i kommunen 
upphöra inom två år efter att beslutet har 
vunnit laga kraft. 

21 § 

Serverings tillstånd 

Servering av alkoholdrycker får bedrivas 
e:ndast av den som har beviljats serveringstill
stånd. Serveringstillstånd beviljas av produkt
tillsynscentralen. Serveringstillstånd för enbart 
alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning 
och som innehåller högst 4,7 volymprocent 
etylalkohol beviljas dock av länsstyrelsen. 

Serveringstillstånd kan beviljas tills vidare 
eller tillfälligt den som bedöms ha förutsätt
ningar för sådan verksamhet och besitta den 
tillförlitlighet som verksamheten kräver. Tillfäl
ligt serveringstillstånd kan beviljas endast av 
särskilda skäl enligt vad som stadgas genom 
förordning. 

Servering får bedrivas endast på sådana av 
tillståndsmyndigheten godkända serveringsstäl
len som är ändamålsenliga i fråga om läget och 
serveringslokalerna samt verksamheten. Serve
ring får ske endast inom ett sådant av till
ståndsmyndigheten godkänt område där en 

effektiv övervakning är möjlig. Serveringsom
rådet får ändras endast med tillståndsmyndig
hetens samtycke. 

Serveringstillstånd kan förvägras eller också 
kan tillståndsmyndigheten begränsa serverings
tiden, serveringsområdet, de typer av alkohol
drycker som får 'serveras eller antalet kundplat" 
ser, om myndigheten anser det vara nödvändigt 
för att syftet med denna lag skall nås. 

22§ 

Påföljder för överträdelser 

Länsstyrelsen kan ge tillståndshavaren en 
anmärkning samt länsstyrelsen och produkttill
synscentralen var för sig tillståndshavaren en 
skriftlig varning eller ufan ersättning begränsa 
sitt tillstånd genom förkortning av serverings·· 
tiden, begränsning av serveringsområdet eller 
de typer av alkoholdrycker som får serveras 
eller också utan ersättning återkalla sitt till
stånd för viss tid eller permanent, om 

l) denna lag eller med stöd av den utfärdade 
stadganden, bestämmelser eller begränsningar 
har överträtts på serveringsstället, 

2) tillstånd~hay~ren inte Jängre har de förut
sättningar eJler ~esitter den tillförlitlighet som 
krävdes för tillståndet, eller om 

3) det på serv~ringsstället har förekommit 
ordningsstörningar eller annat missbruk. 

Polisen kan om det behövs för att ordningen 
skall kunna upprätthållas på serveringsstället 
avbryta serveringen tillfälligt, för högst ett 
dygn. Länsstyrelsen skall omedelbart underrät·· 
tas om en sådan åtgärd. 

23 § 

Ordningen på serveringsställen 

Berusade skall vägras tillträde till serverings· 
stället. Om en kund uppträder störande eller 
uppenbart är berusad skall han avlägsnas från 
serveringsstället. 

Serverade alkoholdrycker skall konsumeras 
inom serveringsområdet. Det är förbjudet att 
bedriva detaljhandel med och föra bort sådana 
drycker från serveringsstället som har serverats 
eller s_om har levererats till en restaurang för 
server mg. 

Ett serveringsställe skall ha en ansvarig 
föreståndare och tillräckligt många ställföreträ
dare för honom; Innehavaren av serveringstili
ståndet utser ställföreträdarna. Innehavaren av 
serveringstillstånd samt serveringsställets före-
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ståndare och hans ställföreträdare är skyldiga 
att se till att denna lag iakttas på serverings
stället. 

24§ 

Serveringsförbud 

Alkoholdrycker får inte serveras 
I) till den som inte har fyllt aderton år, 
2) till den som uppträder störande eller 

uppenbart är berusad, eller om 
3) det finns anledning att befara alkoholmiss

brnk. 

25 § 

Minimisortiment av drycker 

Serveringsställen skall ha ett tillräckligt sor
timent av svaga alkoholdrycker samt alkohol
fria drycker till skäliga priser. 

26§ 

Närmare stadganden om servering 

Om serveringstiderna, om serveringsmäng
derna, om betalningssätten och skyldigheten att 
ge räkning vid serveringen, om åldergränserna 
för serveringspersonalen samt om överlåtelse 
av alkoholdryckslagret när rörelsen upphör 
eller övergår till en ny ägare stadgas genom 
förordning. 

Partihandel 

27 § 

Partihandelstillstånd för alkoholdrycker 
och sprit 

Partiförsäljningen av alkoholdrycker får be
drivas av den som produkttillsynscentralen har 
beviljat tillstånd för tillverkning eller partiför
säljning av denna alkoholdryck. 

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

· Partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller 
för sprit kan av produkttillsynscentra!en bevil-

. jas den som bedöms ha förutsättnmgar för 
sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet 
som verksamheten kräver; Produkttillsynscen
tralen kan uppställa sådana villkor för parti
handeln som ti11synen förutsätter. 

28 § ' 
Påföljder för överträdelser 

Produkttillsynscentralen kan för viss tid eller 
permanent återkalla partihandelstillstånd utan 
ersättning, om gällande stadganden, bestäm
melser eller villkor inte iakttas eller om till
ståndshavaren inte längre anses ha de förut
sättningar eller besitta den tillförlitlighet som 
krävdes för tillståndet. 

Överlåtelse, förmedling och eget bruk 

29 § 

Överlåtelse, förmedling och eget bruk av sprit 

Tillverkaren, importören eller partihandlaren 
får överlåta och förmedla sprit endast för 
sådan försäljning som avses i 17 § eller för 
export eller till en annan näringsidkare som har 
tillstånd eller rätt att sälja sprit. 

Utan hinder av vad som stadgas i .1 rnom. får 
tillverkaren, importören eller par6handlaren, 
på de villkor som produkttillsynscentralen upp
ställer, för kvalitetskontroll använda och över
låta sprit som han tillverkat eller importerat 
samt, efter .att av produkttillsynscentralen ha 
fått sådant användningstillstånd som avses i 
17 §, använda spriten i sitt eget arbete e1ler i sin 
egen produktion. 

30§ 

Överlåtelse och eget bruk av obeskattade 
alkoholdrycker 

En tillverkare, importör eller partihandlare 
får överlåta obeskattade alkoholdrycker endast 
till export eller med de begränsningar som 
stadgats i 17 § till specialförsäljning eller til' 
alkoholbolaget för detaljförsäljning. 

Utan hinder av I mom. kan tillverkaren, 
importören eller partihandlaren använda eller 
överlåta obeskattade alkoholdrycker, på de 
villkor som produkttillsynscentralen uppställt 
till kvalitetskontrolländamål samt efter att av 
produkttillsynscentralen ha fått sådant· använd
ningstillstånd som avses i 17 §, använda alko
holdryckerna i sitt eget arbete eller i sin egen 
produktion . 

31 § 
Förmedling av alkoholdrycker 

Det är förbjudet att mot arvode förmedla 
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alkoho1drycker, om inte något annat följer av 
denna lag eller av stadganden som har ut.
färdats med stöd av den. Alkoholdrycker får 
inte heller utan arvode förmedlas till personer 
till vilka enligt 16 §inte får säljas alkoholdryck" 
er. 

Försäljning av alkoholdrycker 
i utlandstrafik 

32 § 

Färdmedel och skattefria butiker 

Om försäljning av alkoholdrycker och över
vakning av försäljningen i färdmedel som 
trafikerar mellan Finland och utlandet stadgas 
genom förordning. 

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

5 kap. 

Reklam 

33 § 

Reglering av reklamen 

medicinska eller terapeutiska egenskaper eller "tt alkohol piggar upp, lugnar ned eller är en 
metod för att lösa konflikter, samt om 

7) den står i strid med god sed, i den 
används metoder som är opassande med tanke 
på konsumenten eHer om den annars ger 
osanna eller vilse1edande uppgifter om alkohol, 
alkoholkonsumtion, dess verkningar eller 

· andra egenskaper. 
Såsom indirekt reklam betraktas i synnerhet 

främjande av försäljningen av sådana drycker 
och alkoholdrycker som nämns i I och 2 mom. 
i samband med reklam för någon annan 
nyttighet så att ett etablerat kännetecken för en 
i 1 eller 2 mom. nämnd dryck eller alkohol
dryck oförändrat eller ändrat så att det ändå 
kan igenkännas används som kännetecken för 
nyttigheten eller att kännetecknet annars asso·
cierar till en bestämd dryck eller alkoholdryck 
som avses i 1 eller 2 mom. 

Utan hinder av 1 mom. är reklam för starka 
alkoholdrycker och annan säljfrämjande verk
samhet, enligt vad social- och hälsovårdsminis
teriet närmare bestämmer, tillåten 

1) i sådana av produkttillsynscentralen god .. 
kända fackpublikationer vilka riktar sig till 

Reklam och indirekt reklam för ~_tarka alko- ; hotell·· och restaurangbranschen eller detaljhan .. 
holdrycker och annan verksamhet för främjan- deln samt i andra trycksaker vilka riktar sig till 
de av försäjningen av starka alkoholdrycker är i dem som deltar i försäljningen av alkohol-
förbjuden. ; drycker och vilkas spridning och distributions-

Reklam och indirekt reklam för svaga alko- sätt stämmer överens med social- och hälso .. 
holdrycker och drycker som innehåller minst vårdsministeriets bestämmelser, samt 
1,2 volymprocent etylalkohol samt på konsu- 2) på serveringsställen, detaljhandelsställen 
menterna inriktad annan verksamhet för främ- och tillverkningsställen för alkoholdrycker. 
jande av försäljningen av sådana alkoholdryck- Produkttillsynscentralen kan återkalla till-
er samt sammankoppling av sådant säljfräm- stånd som den har givit enligt 4 mom., om 
jande med reklam eller säljfrämjande verksam- 1) det har skett en förändring i fackpublika-
het för en annan produkt eller tjänst är tionens eller trycksakens spridning eller distri-
förbjudcn, om butionssätt, 

1) den riktar sig till minderåriga eller andra 2) om produkttillsynscentralen inte har fått 
personer, till vilka alkoholdrycker enligt 16 § alla för godkännandet viktiga upplysningar, 
inte får säljas eller om sådana personer fram- eller om 
ställs i den, 3) missbruk har förekommit vid publicering-

2) alkoholkonsumtion . i den kopplas sam- en. 
man med framförande av fordon, Vad som stadgas i 1-3 mom. skall inte 

3) en alkoholdrycks alkoholhalt i den fram- tillämpas på reklam i sådana utländska tryck-
hävs som en positiv egenskap, saker med spridning i Finland, vilkas huvud-

4) stor alkoholkonsumtion i den framställs sakliga syfte inte är att göra reklam för 
på ett positivt sätt eller nykterhet eller skälig alkoholdrycker. 
konsumtion av alkohol på ett negativt sätt, Tillverkaren, importören eller partihandlaren 

5) den skapar en bild av att al.koholkonsum- kan utan hinder av I mom. ge dem som deltar 
tion ökar prestationsförmågan eller främjar i försäljningen av alkoholdrycker upplysningar 
social eller sexuell framgång, om priset på sin produkt och om dess sam-

6) den ger ett intryck av att alkohol har mansättning, egenskaper och tillverkning samt 
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annan motsvarande infonnation, enligt vad 
social- och hälsovårdsministeriet närmare be
stämmer om saken. 

6 kap. 

Innehav och transport av alkoholdrycker och 
sprit samt lagring av obeskattade alkoholdrycker 

34 § 

Innehav och transport 

Alkoholdrycker 'som inte är lagligen tillver
kade eller importerade får inte innehas eller 
transporteras. 

Alkoholdrycker får inte innehas eller trans
porteras av personer som inte har fyllt tjugo år. 
Personer som har fyllt aderton år får emellertid 
inneha och transportera svaga alkoholdrycker. 

Sprit får innehas och transporteras endast av 
den som enligt denna lag har tillstånd eller rätt 
att tillverka, importera, sälja eller använda 
sprit. 

Om transitering av alkoholdrycker och sprit 
stadgas särskilt. 

35 § 

Lager för obeskattade alkoholdrycker 

Alkoholbolaget samt innehavare av tillverk
nings- och partihandelstillstånd får hålla obe
skattade alkoholdrycker i lager som har god
känts av produkttillsynscentralen och som kan 
övervakas effektivt. 

Om tillstånd att hålla obeskattade alkohol
drycker i lager stadgas särskilt. 

7 kap. 

Alkoholbolaget 

36 § 

Alkoholbolagets uppgifter 

Alkoholbolaget skall 
1) sköta den detaljhandel som bolaget enligt 

denna lag har ensamrätt till, 
2) i den utsträckning som social- och hälso

vårdsministeriet nännare bestämmer bedriva 
alkoholforskning, följa alkoholförhållandenas 

· utveckling, informera om alkoholens skade
verkningar, bedriva upplysning om alkohol
frågor och annan sådan hälsofostran, samt 

3) årligen tiil statsrådet ge en berättelse om 

··,r 

alkoholförhållandenas utveckling och om de 
åtgärder som bolaget har vidtagit för att uppnå 
det syfte som· anges i 1 §. 

Om alkoholbolagets övriga uppgifter och 
verksamhetsområde stadgas i dess bolags
ordning. 

För skötseln av de uppgifter som ankommer 
på alkoholbolaget enligt 1 mom. 2 punkten 
skall i statsbudgeten årligen tas upp ett anslag 
som motsvarar minst 0, 7 procent av de kalky
lerade årliga intäkterna av skatten på alkohol
drycker. 

37 § 

Förvaltningsrådet 

Alkoholbolaget har ett förvaltningsråd med 
tolv ordinarie medlemmar. 

Medlemmarna i förvaltningsrådet förordnas 
för fyra kalenderår i sänder av statsrådet, som 
samtidigt utser dess ordförande och vice ord
förande. 

En medlem i förvaltningsrådet kan under 
mandattiden befrias från sitt uppdrag, varvid 
en ny medlem skall förordnas i hans ställe för 
den återstående tiden. 

38 § 

Social- och hälsovårdsministeriets 
representation 

En representant för social- och hälsovårds
ministeriet och en representant för handels- och 
industriministeriet har rätt att följa handlägg~ 
ningen av ärenden och att delta i diskussionen 
vid förvaltningsrådets möten och bo!agsstäm~ 
man. 

39 § 

Stadgandena om aktiebolag 

Om inte något annat stadgas i denna lag 
skall på alkoholbolaget tillämpas gällande stad~ 
ganden om aktiebolag. 

8 kap. 

Styrning och tillsyn 

40§ 

Social- och hälsovårdsministeriets 
behörighet 

Den högsta ledningen och styrningen när det 
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gäller tillsynen över iakttagandet av denna lag 
och de med stöd därav utfärdade stadgandena 
och bestämmelserna ankommer på social- och 
hälsovård smin isteriet. 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar 
vid behov bestämmelser om 

I) förutsättningarna för beviljande av till
verkningstillstånd, importtillstånd, detaljhan
deJstilJstånd, serveringstillstånd samt partihan
delstillstånd och om den tillförlitlighet som 
krävs av sökanden, 

2) lämplig placering av alkoholbutiker, för
säljningsställen som avses i 14 § 4 mom. samt 
serveringsställen, 

3) kraven på serveringslokaler, försäljnings
lokaler som avses i 14 § 4 mom. samt serve
rings- och försäljningsverksamheten, 

4) sådant motiverat behov som förutsätts för 
beviljande av användningstillstånd för sprit och 
alkoholdrycker, om övriga tillståndsförutsätt
ningar samt om den tillförlitlighet som krävs av 
sökanden, 

5) de för en effektiv övervakning nödvändi
ga arrangemangen vid tillverkning och lagring 
av alkoholdrycker och sprit, i alkoholbutiker 
och på försäljningsställen som avses i 14 § 4 
mom. samt på serveringsområden, 

6) iakttagande av stadgandena om reklam 
för alkoholdrycker och annan säljfrämjande 
verksamhet, samt om 

7) prissättningsgrunderna för alkoholdryck
er. 

41§ 

Produkttillsynscentralens behörighet 

Produkttillsynscentralen, som är underställd 
social- och hälsovårdsministeriet, övervakar 

l) tillverkningen, importen och exporten av 
alkoholhaltiga ämnen, 

2) partihandeln med alkoholdrycker, 
3) alkoholbolagets detaljhandel, 
4) försäljning och annan överlåtelse av alko

holdrycker ur obeskattade lager, 
5) serveringen av alkoholdrycker på serve

ringsställen som är verksamma med tillstånd av 
prod ukttillsynscen tralen, 

6) försäljningen av sprit och specialförsälj
ningen av alkoholdrycker samt sådan använd
ning som grundar sig på användningstillstånd, . 

7) att stadgandena om reklam för alkohol
drycker och annan säljfrämjande verksamhet 
iakttas, 

8) import, tillverkning och försäljning av 
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sådan utrustning och delar till den som lämpar 
sig för olovlig framställning av alkoholdrycker 
och sprit, samt 

9) försäljningen av alkoholdrycker i färdme
del som trafikerar mellan Finland och utlandet. 

Produkttillsynscentralen styr länsstyrelserna 
när de utövar tillsyn. 

42§ 

Länsstyrelsens behörighet 

Länsstyrelsen övervakar inom sitt område 
detaljhandeln med och serveringen av alkohol
drycker samt efterlevnaden av stadgandena om 
reklam för alkoholdrycker och annan säljfräm
jande verksamhet. 

43 § 

Tillverkarens och importörens ansvar 

Tillverkaren och importören svarar för kva~ 
Iiteten på och sammansättningen av alkohol
drycker som de har överlåtit till konsumtion 
samt för att produkten, dess etikettering och 
övriga presentation stämmer överens med gäl
lande stadganden och bestämmelser. 

Produkttiilsynscentralen styr och övervakar 
förverkligandet av tillverkarnas och importö
rernas ansvar. 

44§ 

Inspektions- och upplysningsrätt 

Produkttillsynscentralen har i syfte att över
vaka efterlevnaden av denna Jag samt de 
stadganden och bestämmelser som utfärdas 
med stöd av den rätt att 

1) inspektera tillverknings-, lager- och för
säljningslokaler samt verksamheten i dessa, 
transporter av alkoholhaltiga ämnen samt att 
granska för tillsynen behövliga dokument, 

2) ta och utan ersättning få prover som 
behövs för tillsynen, samt att 

3) få de meddelanden, upplysningar och 
dokument som behövs för tillsynen. 

Länsstyrelsen har med stöd av denna lag 
samt de stadganden och bestämmelser som har 
utfärdats med stöd av den rätt att 

I) inspektera serverings- och detaljhandels
Jokaler och verksamheten i dessa samt att 
grariska för tillsynen behövliga dokument, samt 
a~t 
. 2) få de meddelanden, upplysningar och 

dokument som behövs för tillsynen. 
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45 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid fullgörande av uppgifter som 
avses i denna lag har fått kännedom om en 
privatpersons eller en sammanslutnings ekono
miska ställning eller affärs- eller yrkeshemlig
heter får inte röja dem eller använda dem 
orättmätigt, om inte den till vars fönnän 
tystnadsplikten gäller har samtyckt till detta. 

Vad som stadgas i 1 mom. utgör inte hinder 
för att upplysningar lämnas till en annan 
tillsynsmyndighet för fullgörande av en över
vakningsuppgift eller till en åklagar- eller po
lismyndighet för utredning av brott eller 
väckande av åtal. Den myndighet som mottagit 
upplysningen har härvid samma tystnadsplikt 
som enligt l mom. 

Tillsynsmyndigheten får utan hinder av 1 
mom. lämna sådana upplysningar som förut
sätts i internationella avtal som är bindande för 
Finland till i avtalen angivna utländska organ, 
internationella organisationer och samarbetan
de stater. 

46§ 

Övriga tillsynsmyndigheter 

Polisen övervakar den allmänna ordningen 
på ställen där det bedrivs detaljhandel och 
servering av alkoholhaltiga ämnen. 

Om gränsbevakningsväsendets och tullver
kets tillsynsuppgifter stadgas särskilt. 

47§ 

Handräckning 

Behöriga tjänstemän vid produkttillsynscen
tralen och länsstyrelsen har rätt att av övriga 
myndigheter få handräckning för att övervaka 
efterlevnaden av och för· att verkställa denna 
lag samt de stadganden och bestämmelser som 
har utfärdats med stöd av den samt för att 
utreda missbruk av alkoholhaltiga ämnen. 

48 § 

Meddelande av anvisningar samt vite och 
tvångsutf örande 

Om det vid tillsyn över efterlevnaden av 
stadgandena om reklam för alkoholdrycker 
eller andra sådana marknadsförings- eller sälj
. främjande åtgärder som avses i 33 § eller 
annars konstateras missförhållanden eller verk-

samhet som strider mot gällande stadganden 
·eller bestämmelser, skall produkttillsynscentra
len eller länsstyrelsen meddela behöriga anvis
ningar för avhjälpande av missförhållandena 
eller avslutande av den felaktiga verksamheten 
samt utsätta en tid inom vilken detta skall ske. 

Om saken inte har rättats till inom den 
utsatta tiden eller om den i · anvisningarna 
nämnda verksamheten inte har avslutats, eller 
om den har återupptagits efter att den utsatta 
tiden löpt ut kan produkttillsynscentraten elier 
länsstyrelsen förelägga vite eller hot om tvångs
utförande på den försumliges bekostnad enligt 
viteslagen (1113/90), om inte något annat stad·
gas i denna lag. 

49§ 
Tillsynsmyndighetens förbud och 

säkringsåtgärder 

Om det görs reklam för alkoholdrycker eller 
· vidtas andra sådana marknadsförings- eller 

säljfrämjande åtgärder som strider mot 33 §, 
kan produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen 
förbjuda den som givit eller utför uppdraget 
samt hans anställda att fortsätta eller upprepa 
den lagstridiga verksamheten. · 

Produkttillsynscentralen kan förbjuda att al
koholdrycker släpps ut på marknaden eller 
ålägga den som har släppt ut alkoholdrycker 
på marknaden att utan ersättning dra tillbaka 
dem, om produkten eller presentationen av den 
strider mot gällande stadganden och bestäm-, 
melser eller om dryckens kvalitet eller de 
skadeverkningar och risker som den eventuellt 
orsakar för hälsan inte har kontrollerats på 
behörigt sätt eller om ett förbud annars är 
motiverat för skyddande av människors hälsa. 

Om det på grund av förfarandets stora 
omfattning eller betydelse är påkallat att 
skyndsamt hindra att ett mot gällande stadgan
den eller bestämmelser stridande eller hälsovåd
ligt förfarande som avses i l och 2 mom. 
fortgår eller upprepas, kan produkttillsynscen
tralen temporärt, innan ärendet slutgiltigt av
görs, förbjuda förfarandet. Ett förordnande om 
att temporärt förbjuda ett sådant förfarande 
träder i kraft omedelbart och kan återkallas 
innan ärendet slutgiltigt avgörs. 

50 § 
Rättelse samt vite och 

tvångsutförande 

Produkttillsynscentralen kan när den beslut-
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ar om ett förbud som avses i 49 § 1 och 2 morn. 
och länsstyrelsen när den beslutar om ett 
förbud som stadgas i 49 § 1 mom. ålägga den 
som förbudet avser att inom utsatt tid och på 
ett angivet sätt för~ta en rättelseåtgärd, om en 
sådan skall anses behövlig på grund av de 
uppenbara skadeverkningar som ett mot stad
gandena stridande förfarande har. 

Produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen 
kan förena ett förbud eller åläggande enligt 
denna lag med vite eller hot om att det som 
efter utgången av den utsatta tiden fortfarande 
är ogjort tvångsutförs enligt viteslagen på den 
försum.liges bekostnad, om inte något annat 
stadgas i denna lag. 

9 kap. 

Ändringssökande 

51 § 

.Å·ndringssökande i produkttillsynscentralens, 
länsstyrelsens och alkoholbolagets beslut 

Ändring i beslut som produkttillsynscentra
len och länsstyrelsen fattat med stöd av denna 
lag får, om bevärsförbud inte gäller för beslu
tet, sökas hos högsta förvaltningsdomstolen 
enligt med lagen om ändringssökande i förvalt-
ningsärenden (154/50). · 

Utan hinder av att ändring har sökts skall 
produkttillsynscentralens och länsstyrelsens be
slut iakttas om högsta förvaltningdomstolen 
inte beslutar något annat. 

Ändring i alkoholbolagets beslut om tagande 
av alkoholdrycker i minutförsäljning, avlägs
nande av dem ur minutförsäljning samt pris
sättningsgrunder för minutförsäljningen söks 
hos produkttillsynscentralen i den ordning som 
stadgas i lagen om ändringssökande i förvalt
ningsärenden, 

52 § 

Besvärsförbud i fråga om förbud 
och säkringsåtgärder 

Ändring får inte sökas genom besvär 
produkttillsynscentralens och länsstyrelsens i 
48--50 §§ avsedda beslut om förbud eller tem
porärt förbud eller beslut om föreläggande av 
vite eller tvångsutförande. 

Den som produkttillsynscentralen eller läns
styrelsen har ålagt ett förbud eller temporärt 
förbud som avses i I mom. eller förelagt i 48 
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och 50 §§ avsett vite eller hot om tvångsutfö, 
rande får genom ansökan inom 30 dagar efter 
delfåendet av beslutet eller föreläggandet föra 
ärendet till marknadsdomstolen. 

I ärenden som avses i I mom. och vari 
produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen har 
förelagt vite eller hot om tvångsutförande 
dömer marknadsdomstolen ut vitet eller beslu
tar om verkställighet av hotet på ansökan av 
den som har förelagt det. 

53 § 

A'ndringssökande i marknadsdomstolens utslag 

Om sökande av ändring i marknadsdom
stolens utslag stadgas i lagen om marknads
domstolen (41178). 

10 kap. 

Särskilda stadganden 

54 § 

Föreskrifter ont alkoholmätningar 

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar 
detaljerade föreskrifter om de metoder som 
skall användas vid alkoholmätningar. 

55 § 

Avgifter 

Produkttillsynscentralen och länsstyrelsen 
uppbär avgifter för tiHståndsbeslut som avses i 
denna Jag och för andra myndighetsbeslut som 
meddelas med stöd av denna Jag samt för 
tillsyn som avses i denna lag enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten (150/92), likväl 
så att för tillsynen över verksamhet som enligt 
denna lag kräver tillstånd uppbärs en årlig 
avgift hos dem som har tillstånd. 

56 § 

Ersättningar för konstaterad brist 
i fråga om sprit eller alkoholdrycker 

Alkoholbolaget eller innehavare av tillstånd 
att importera.i tillverka, bedriva partihandel 
med eller använda sprit skaJJ för sprit som 
försvunnit medan den varit i deras besittning. 
till staten i ersättning betala skattebeloppet rö; 
den mängd starka alkoholdrycker som motsva·· 
rar den bristande mängden etylalkohol. 

Om spritunderskottet beror på naturligt 
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svinn, en olyckshändelse eller något annat 
sådant, och om det tillförlitligt utreds att 
alkoholbolaget, tillståndshavaren eller deras 
anställda inte kan anses ha fått någon olaglig 
fördel därav, uppkommer ingen ersättnings
skyldighet enligt 1 mom. 

Om statens rätt till ersättning för konstate
rad brist i fråga om alkoholdrycker stadgas 
särskilt. 

57 § 

Import, tillverkning och handel med utrustning 
eller del av utrustning 

I syfte att förhindra olovlig tillverkning av 
alkoholdrycker och sprit kan, utöver vad som 
stadgas i 91 och 91a §§ alkohollagen (459/68), 
genom förordning stadgas att den som impor
terar, tillverkar eller saluför för sådan tillverk
ning lämplig utrustning eller delar av sådan är 
skyldig att anmäla till produkttillsynscentralen 
om sin verksamhet och föra bok över den. 

58 § 

Förtärings.förbud 

Om annat inte följer av denna lag är det 
förbjudet att förtära alkohol 

l) på ställen där detaljhandel med alkohol
drycker bedrivs samt i andra öppna handelsrö
relser, 

2) i restauranger och på andra ställen där 
allmänheten mot betalning får mat och för
friskningar, 

3) i lokaler och på andra ställen där offent
liga Wlställningar ordnas, samt 

4) på fartyg samt i tåg, bussar och andra fltf. 
allmänheten avsedda färdmedel i inrikestrafik. 

Polisen kan, när upprätthållande av den 
allmänna ordningen så förutsätter, förbjuda 
förtäring av alkoholdrycker på allmän plats. 

På ställen och i färdmedel som avses i 1 
mom. 1--4 punkten får ägaren, personalen, 
arrangören eller ordningsmännen inte ·tillåta 
förtäring av alkoholdrycker. 

59 § 

Privata tillställningar 

När slutna tillställningar ordnas i andra 
allmänna lokaler än sådana som avses i 58 § 1 
mom 2 punkten får alkoholdrycker förtäras, 

om tillställningens arrangör har gjort en anmä~ 
lan om saken till polisen. 

60§ 

Fråntagande, omhändertagande och förstöring 
av alkoholdrycker och sprit 

Om någon har förtärt alkoholdrycker i strid 
med det förbud som nämns i 58 § 1 mom., har 
ägaren till en lokal, rörelse eller något annat 
ställe som avses i paragrafen eller den som är 
anställd hos ägaren eller också arrangören eller 
en ordningsman samt ett i allmänt bruk var
ande färdmedels chef, förare eller konduktör 
rätt att frånta honom ämnet jämte kärlet och 
bevisligen förstöra det. 

Påträffas hos en berusad när denne grips 
alkoholdrycker eller något annat alkoholhaltigt 
ämne som han enligt denna lag eller stadgan~ 
den och bestämmelser som har utfärdats med 
stöd av den annars har rätt att inneha, få' 
dryckerna eller ämnet fråntas honom samt 
under de förutsättningar som stadgas genom 
förordning hållas i myndighetens förvar eller 
förstöras. 

Påträffas hos den som skall intas i fängelse 
eller någon annan sluten anstalt eller som skall 
intas eller vårdas i en enhet för missbrukarvård 
alkoholdrycker eller något annat alkoholhaltigt 
ämne, får anstaltens personal frånta honom 
och bevisligen förstöra dryckerna eller ämnet. 

61 § 

Realisering av alkoholdrycker och sprit som har 
tillfallit staten 

Alkoholdrycker och sprit som har utmätts 
eller dömts förbrutna eller på annat sätt har 
tillfallit staten får realiseras endast genorf 
försäljning till alkoholbolaget eller till någon 
som har partihandels-, serverings- eller minut
försäljningstillstånd för alkoholdrycker eller 
användningstillstånd för sprit. 

Om skatt inte har betalts på de sålda 
alkoholdryckerna skall köparen betala denna 
till staten utöver köpesumman. 

62 § 

Närmare stadganden 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 
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11 kap. 

Ikraftträdande 

63 § 

lkraftträdelsestadgande 

Denna lag träder i kraft den l januari 1995. 
Genom denna lag upphävs alkohollagen av 

den 26 juli 1968 (459/68) jämte ändringar, med 
undantag av lagens 9 kap. samt 104 och 105 §§. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

64§ 

Övergångsstadganden 

Av kommunfullmäktige med stöd av alko
hollagen ( 459/68) givet samtycke till minutför
säljning och utskänkning av alkoholdrycker 
förblir i kraft. 

Den rättighet, det tillstånd samt samtycke 
som utfärdats på basis av alkohollagen och 

Helsingfors den 8 december 1994 

stadganden som utfärdats med stöd av den 
förblir i kraft för den tid som nämnts i beslutet 
i fråga. Genom denna lag upphävs dock de 
föreskrifter och allmänna tillståndsvillkor som 
utfärdats med stöd av alkohollagen och som 
anknyter till sådana rättigheter, tillstånd eller 
samtycken och på dessa tillämpas stadganden, 
föreskrifter och uppställda villkor som ut
färdats med stöd av denna lag. De specialvill·· 
kor som anknyter till rättighet, tillstånd och 
samtycke och som utfärdats med stöd av 
alkohollagen förblir i kraft till den del som de 
inte står i strid med denna lag och stadganden 
och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 
den. 

Ett ärende som är anhängigt då denna lag 
träder i kraft behandlas och avgörs enligt 
denna lag och de stadganden och föreskrifter 
som utfärdats med stöd av den, 

Vid Oy Alko Ab:s bokslut och verkställandet 
av vinsten 1994 iakttas 19 § alkohollagen 
(459/68). 

Republikens President 

MARTTJ AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister .forma Huuhtanen 
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Förordning 
om alkoholdrycker och sprit 

Given i HelsingfoIS den 22 december 1994 

På föredragning av social- och hälsovårdsministem stadgas med stöd av 3 § 4 och 5 mom., 4 §, 
10 §. 13 § 3 mom., 19 §, 21 § 2 mom~ 26 § och 62 § alkoholla.gen av den 8 december 1994 
(1143/94): - . 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

Allmänna definitioner 

1 § 
I denna förordning avses med 
1) öl en till position 22.03 i tulltariffen hö

rande svag alkoholdryck eller en sådan bland
ning av en dylik dryck och en alkoholfri dryck 
vars alkoholhalt överstiger 2,8 volymprocent, 

2) vin en till position 22.04, 22.05 eller 
22.06 i tulltariffen hörande, genom jäsning 
tillverkad svag alkoholdryck, om dess alkohol
halt överstiger 2,8 volymprocent och i viften 
inte har tillsats etylalkohol, 

3) mellanprodukt en till position 22.04, 
22.05, 22.06 eUer 22.08 i tulltariffen hörande 
svag alkoholdryck, om dess alkoholhalt över
stiger 2,8 volymprocent och som inte är öl eller 
vin, 

4) fruktvi.n vin som i huvudsak tillverkats av 
färska eller torkade bär eller frukter eller av 
juke eller juicekoncentrat som framställts av 
dessa eller en mellanprodukt som framställts av 
vin genom tillsats av socker eller etylalkoho! 
med ursprung i lantbruk och vars alkoholhalt 
överstiger 14 volymprocent samt minst 4 vo
lymprocentenheter av dess alkoholhalt uppstått 
vid jäsning i samband med tilJverkningen. De 
organoleptfaka egenskaperna skall härstamma 
huvudsakligen från i tillverkningen m1vända 
råämnen elJer aromämnen, samt 

5) cider fruktvin, som enbart genom jäsning 
tillverkats av färska eller torkade äpplen eller 
päron eller av juice elJer juicekoncentrat som 
framställts av dessa, om dess alkoholhalt inte 
överstiger 8,5 volymprocent. 

Presentation och beskrivning av fruktvin 

2§ 
Vid beskrivning och presentation av fruktvin 

skall förleden till ordet vin ange villcen frukt
eller bärsort som ä.r dryckens huvudsakliga 
råvara. Om det finns flera råvaror, av vilka 
ingen är dominerande, kan frukt- el1er bär
namnet ersättas med ordet frukt eller bär. 

Benämningen cider kan användas för cider 
som i huvudsak tillverkats av äpplen. Benäm
ningen päroncider eller perry sk;~ användas 
för cider som i huvudsak tillverkat~ av päron. 

Benämningen mousserande fruktyin kan 
användas för fmktvin om drycken innehåller 
koldioxid som uppstått vid en andra jäsning av 
urspmngsvinet så~ att dryckens övertryck i 

· försäljningskärJet överstiger 3 bar vid en tem
peratur av +20 grader ~lsius. 

Vid beskrivningen ay fruktvin skall benäm
ningen pärlande fruktvin användas om drycken 
innehåUer koldioxid som uppstått vid jäsning 
eller koldioxid som tillsatts så, att dryckens 
övertryck i försäljningskärlet är minst 1 men 
högst 3 bar vid en temperatur av +20 grader 
CeJsius. 

Vid beskrivningen av fmktvin skall benäm
ningen kolsyrat fruktvin användas om drycken 
innehåller koldioxid som tillsatts så att 
dryckens övertryck i försäljningskärlet översti
ger 3 bar vid en temperatur av +20 grader 
Celsius. 

Vid beskrivningen av fruktvin skall benäm
ningen starkt fruktvin användas om dryckens 
alkohoJhalt uppgår till minst 14 volymprocent. 

Vid beskrivningen av frulctvin skall benäm-
ningen kryddat fmlctvin användas om de or
ganoleptiska egenskaperna härstammar från 
aromämnen eller arompreparat som använts vid 
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tillverkningen. . 
Produkttillsynscentralcn kan, på villkor som 

social- och hälsovårdsministeriet fastställer, 
tillåta att använda vid beskrivningen av frukt
vin benämningen gårdsvin. 

Tillverknings- och tillsatsänmen av fruktvin 

3 § 
Vid tillverkning av fruktvin kan för främ

jande av jäsning eller för sötning av drycken 
användas sockerprodukter. 

Fruk1vinets totala svaveldioxidhalt får uppgå 
till högst: . 

1) 400 :milligram per liter, om. dryckens 
sockerhalt överstiger 100 gram per hter, 

2) 350 milligram per liter, on; dryckens 
sockerhalt överstiger 50 gram per hter, 

3) 300 milligram per liter, on; dryckens 
sockerhalt överstiger 20 gram per liter, 

4) 260 milligram per, liter, on: dryckens 
sockerhalt överstiger 10 gram per hter, 

5) 200 milligram per liter, ~m dryckens 
sockerhalt är högst 10 gram per hter. 

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volym
procent får sorbinsyrahalten uppgå till högst 
300 milligram per liter vin. I övriga fruktviner 
får sorbinsyrahalten uppgå till högst 200 milli
gram per liter vin. 

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 volym
procent får bensoesyrahalten uppgå till högst 
150 milligram per liter vin. I övri~a fruktvin~r 
får endast den mängd bensoesyra mgå som vid 
jäsningen uppstått i vinet på natu~Iig väg: 

Vid regleringen av syrahalten t fruktvm fär 
endast citron-, vin-, äppel- eller mjölksyra 
användas. 

Starka alkoholdrycker 

4 § 
Vid beskrivning av stark alkoholdryck får 

benämningarna Suomalainen Vodka, Finsk 
Vodka elJer Vodka of Finland användas endast 
för sådana alkoholdrycker som tillverkats av 
säd eller potatis och som i sin helhet tillverkats 
och ·tappats på flaskor i Finland. 

2 kap. 

Tillverkning 

5 § 
Med alkoholdryck som tillverkas i hemmet 

för enskilt bruk avses en dryck som en enskild 

person tillverkar för att förtäras av honom och 
hans familjemedlemmar samt deras gä.stcr. 
Försäljning av drycker som tillverkats i hem~
met eller servering av sådana drycker i sam"~ 
band med kommersiell verksamhet eller vid 
avgift5beJagda tillställningar är förbjuden. 

När öl tillverkas i hemmet får som råvaror 
användas mältad eller omältad säd eller av 
sådan säd framställda produkter eller av sådan 
säd framställd vört eller vörtextrakt samt 
sockerpreparat. Mer än hälften av ex:traktråva
rorna skall dock härstamma från spannmåls
produl-ter. I samband med tillverkningen kan 
tillsättas humle eller humlepreparat eller andra 
smakgivande växtdelar. ·. 

När andra svaga alkoholdrycker än öl ti]]
verkas i hemmet får som råvaror användas 
endast färska eUer torkade frukter, bär, druvor 
eller rabarber samt aromgivande växtdeJar, 
dock inte spannmål eller av spannmål tillver
kade produkter. Vid tillverkningen skall an~ 
vändas en sådan mängd råvaror att nämnda 
råvaror eller de smak- och aromämnen som 
uppstår vid jäsningen tydligt kan förnimmas i 

dry::~koholdrycker tillverkas för användning 
som avses i 1 mom. kan för främjande av 
jäsningen tillsättas sockerprodukter eller ho~
nung samt kemikalier som är nödvändiga för 
tillverkningen, dock inte· särskilda aromämnen 
eller arompreparat. Social- och hälsovårdsrni
nisteriet kan begränsa användningen av kemi-~ 
kalier vid tillverkningen. 

6§ 
I 5 och 7 §§ alkohollagen (1143/94) avseH 

tillverkningstillstånd för alkolholdrycker eller 
sprit skall sökas skriftligen hos social- och 
hälsovårdens produkttillsynscentral, nedan 
produkttillsynscentral. 

Till ansökan skall fogas 
1) intyg över att sökanden råder över sig 

och sin egendom, . 
2) om sökanden är en sammanslutnmg, 

kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt 
utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret 
eller något annat motsvarande register, 

3) uppgift om sökandens ombud, 
4) sådana ritningar över tillverkningslokalen 

samt Jagemtrymmen och andra förvaringsut
rymmen som anger dessas art, konstruktion och 
läge, samt 

5) andra upplysningar som produkttillsyns-
centralen anser vara nödvändiga. 
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7§ 
Lokaler där tillverkning av alkoholdrycker 

eller sprit kommer att inledas skaU, innan de 
godkänns, inspekteras för utredande av att 
tillverkningsstä.Uet och dess anordningar samt 
tillsynen över tillverkningen och lagringen 
motsvarar alkohollagen och med stöd av den 
utfärdade stadganden och bestämmelser samt 
de vilJkor som uppställts. Vid inspektionen av 
tiUverkningsstället skall dessutom klarläggas att 
tillverkarens ansvar enligt 43 § alkohollagen 
förverkligas. Inspektionen förrättas av en rep
resentant för produkttilJsynscentralen ..i närvaro 
av tillverkaren eJler dennes ombud. Over ins
pektionen skaJJ uppsättas ett protokoll. 

Tillverkningen kan inledas efter att produkt~ 
tilJsynscentralen meddelat sökanden att den 
godkänt tilJverkningsstäUet. Innan tillverk
ningsstället godkänns kan produkttilJsyn.scent
ralen dock tillåta temporär tillverkning. 

Innan sådana ändringar görs i lokaler för 
tillverkning av alkoholdrycker eller sprit som 
har betydelse för verksamheten eJler tilJsynen, 
skall produkttillsynscentralen underrättas om 
detta. Ändringarna kan tas i bruk först när 
produkttiJlsynscentralen meddelat att den god
känt dem. Om ändringarna på grund av sin 
omfattning ger anledning till det skall produkt
tillsynscentralen innan ändringarna godkänns 
förrätta en sådan inspektion som avses i 1 
mom. 

3 kap. 

Import 

8§ 
Vid inresa till landet f'ar alkoholdrycker för 

eget bruk föras in i följande mängder: 
1) av resande som fyUt 20 år högst 15 liter 

öl, högst 2 liter vin samt högst 2 Jiter mellan
produkter eJJer högst 1 liter starka a1koho1-
drycker, 

2) av resande som fyllt 18 men inte 20 år 
högst 15 liter öJ, högst 2 liter vin och högst 2 
Jiter mellanprodukter. -

Social- och hälsovårdsministeriet kan i fråga 
om kortvariga eJJer annars korta resor begränsa 
den i 1 mom. nämnda rätten att föra in alko
holdrycker till landet. 

9 § 
I 8 § 2 mom. alkoholJagen avsett import

tillstånd för sprit skall sökas skriftligen hos 
produkttiJJsynscentralen. 

TiJJ ansökan skall fogas 

1) intyg över att sökanden råder över sig 
och sin egendom, 

2) om sökanden är en sammanslutni_ng, 
kopia av bolagwrdningen eller stadgarna, ut
drag ur bandelsregistret, föreningsregistret eller 
något annat motsvarande regist~r, 

3) uppgift om sökandens ombud, 
4) utredning över spritens användningsända

mål, 
5) sådana ritningar över Jagerutrymmen och 

andra förvaringsutrymmen scim anger dessas 
art, konstruktion och fäge, samt 

6) andra upplysningar som produkttiUsyns
centralen anser vara nödvändiga. 

4 kap. 

F'örsäljning 

Detalj handel 

10 § 
[ detalj.handel får alkohol säljas endast 

färdigt fyllda slutna kärl. 

11 § 
Alkoholbolaget kan enligt av bolaget 

uppställda . vilJkor ~nda al~ohoJdrycker til1 
kunder på sådana orte' där det med beaktande 
av geografiska och ekonomiska omständigheter 
i .annat fall vore besvärligt att anordna försälj
nrng. 

12 § 
I 14 § 1 mom. aJkohollagen avsett deta1j

handelstillstånd för genom jäsnh1g tillverkad 
alkoholdryck som innehåUer ~~gst 4,7 volym
procent etylaJkohoJ skall sökas s)qiftligen hos 
länsstyre1sen i det fän där försäljningsstäUet är 
beläget. I 14 § 2 mom. alkohollagen · avsett 
detaljhandelstillstånd för alkoholdryck som 
innehäJier högst 13 volymprocent etylalkohol 
skall sökas skriftligen hos produkttillsynscent
ralen. 

Till ansökan skaJJ fogas 
1) intyg över att sökanden råder över sig 

och sin egendom, 
2) om sökanden är en sammanslutning, 

avskrift av bolagsordningen eUer stadgarna, 
utdrag ur handeJsregistret, föreningsregistret 
eller något annat mo~varande register, 

3) uppgift om sökandens ombud, 
4) sådana ritningar över försäljningsstället 

och 1agerutrymmen som anger dessas konst
ruktion och Jäge, samt 

5) andra upplysningar som den myndighet 

·~··· 
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som beviljar tillståndet anser vara nödvändiga. 
Om alkoholbolaget beslutat inleda försäljning 

av alkoholdrycker i en ny alkoholbutik, skall 
bolaget anmäla detta till produkttillsynscentra
Jen för godkännande av försä.ljning..~tället. Till 
anmälan skall fogas ritningar som utvisar för
säljningsstiillets samt lagerutrymmenas art och 
läge samt andra upplysningar som produkttill
synsceotralen anser vara nödvändiga. 

Vid beviljande av i 1 mom. avsett detaljhan
delstillstånd eHer i 3 mom. avsett godkännande 
för alkoholbutik skall myndigheten samtidigt 
besluta om godkännande av butikslokalen, 
dock med beaktande av vad som stadgas i 13 
§. 

13 § 
Om den myndighet som godkänner detalj·

handelsstället anser att den inte på det sätt som 
avses i 12 § fått tillräckliga upplysningar för 
godkännande av försäljningsstället, skall för~ 
säljningsstället inspekteras innan det godkänns. 
Inspektion av sådana detaljhandelsställen som 
avses i 14 § 1 mom. alkohollagen förrättas av 
en representant för länsstyrelsen i närvaro av 
den som söker försäljningstillstånd eller dennes 
ombud. En representant för produkttillsyns
centralen förrättar inspektion av en alkoholbu
tik i närvaro av en representant för aJkoholbo
laget och inspektion av ett försä]jningsställe 
som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen i när
varo av en representant för den som söker 
detaljhandelstillstånd. Över inspektionen skal) 
uppsättas ett protokoll. 

Detaljhandel kan inledas efter att den myn
dighet som beviljar tillståndet meddelat den 
som söker detaljhandelstilJstånd eller produkt
tiHsynscentralen meddelat alkoholbolaget att 
den godkänt försäljningsstället. 

bman på ett detaljhandelsställe görs sådana 
ändringar som har betydelse för verksamheten 
eller tillsynen, skall innehavaren av detaJjhan
deJstillståndet anmäla detta till den myndighet 
som beviljar tillståndet. Alkoholbo]aget skall 
göra motsv~rande anmälan till prödukttilJsyns
centralen. Andringarna kan tas i bruk först när 
den behöriga myndigheten meddelat att den 
godkänt dem. Om ändringarna på grund av sin 
omfattning ger anledning till det skall myn-· 
digheten innan ändringarna godkänns förrätta 
en sådan inspektion som avses i 1 mom. 

14 § 
Deta]jhandel med genom jäsning tillverkad 

alkoholdryck som innehåJler högst 4,7 volym·-

procent etylalkohol tär ske under den tid som 
detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt 
stadgas eller bestäms om öppettider för detalj
handelsstillet, hålls öppet för allmänheten. 
Försäljning är dock alltid förbjuden under alfa 
veckodagar mellan klockan tjugotvå och åtta i 
glesbygder och mellan klockan tjugo och åtta i 
det övriga landet. 

15 § 
Alkoholbolaget får bedriva detaljhandel med 

sådana alkoholdrycker som avses i 13 § alko·
hoUagen och en sådan innehavare av detalj
handelstilJstånd som avses i 14 § 2 mom. al-
kohollagen detaljhandel med produkter som 
avses i tillståndet mellan klockan nio och 
klockan tjugo alla vardagar, utom lördag, da~ 
gen före självständighetsdagen, på nyårsaftonen 
och på valborgsmässoaftonen då detaljhandel 
får bedrivas mellan klockan nio och aderton. 

Detaljhande] är förbjuden på söndagar, 
kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, 
första maj samt på julaftonen och påskaftonen. 

På midsommaraftonen får detaljhandel inte 
bedrivas efter klockan tretton. 

16 § 
Alkoholdrycker får inte säljas på kredit, mo1 

pant eller genom byte.o;handel. 
Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. 

kan alkoholdrycker säljas på kredit 
1) till samfund, samt 
2) till enskilda personer med iakttagande av 

kreditsystem som godkänts i internationell 
praxis. 

17 § 
En försäljare i en alkoholbutik eller på ett 

detaljhandelsställe som avses i 14 § 2 mom. 
alkohollagen skall ha fyllt 18 år. 

På övriga detaljhandelsställen för alkohol-.. 
drycker än sådana som avses i 1 mom. skall 
finnas en person som fyllt 18 år och som an~ 
svarar för att dctaljhandeln sker lagenligt. 

18 § 
Den som köper alkoholdrycker·. är skyldig att 

på begäran styrka sin identitet för kontroll av 
att han uppnått den ålder som nämns i 16 § l 
mom. 1 punkten alkohollagen. 

19 § 
I 17 § 3 mom. alkohollagen avsett använd-

ningstillstånd för sprit eller alkoholdrycker 
skall sökas skriftligen hos produktti11synscen1-
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ralen. 
Till ansökan skall fogas 
1) intyg över att sökanden råder över sig och 

sin egendom, 
2) om sökanden är en sammanslutning, kopia 

av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur 
handelsregistret, föreningsregistret eller något 
annat motsvarande register, 

3) uppgift om sökandens ombud, 
4) sådana ritningar över arbetsplatsen eller 

tillverkningsstälJet samt lagerutrymmen och 
andra förvaringsutrymmen som anger dessas 
art, konstruktion och läge, samt 

5) andra upplysningar som produkttiUsyns
centralen anser vara nödvändiga. 

Servering 

20 § 
ServeringstiUstånd som avses i 21 § alko

hoUagen skaU sökas skriftligen hos produkttill
synscentralen. Tillstånd för servering enbart av 
genom jäsning tillverkad alkoholdryck som 
innehåller högst 4, 7 volymprocent etylalkohol, 
vilket sistnämnda tilJstånd skaU dock sökas hos 
länsstyrelsen i det län där serveringsstället är 
beläget. Tillstånd att enbart servera genom 
jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller 
högst 4, 7 volymprocent etyJalkohol i färdmedel 
skall sökas bos länsstyrelsen i det fän där äga
ren till färdmedlet har sin hemort eJier, om 
ägaren till färdmedlet inte har hemort i Finland, 
hos länsstyrelsen i Nylands fän. 

Till ansökan skall fogas 
1) intyg över att sökanden råder över sig och 

sin egendom, 
2) om sökanden är en sammanslutning, kopia 

av bolagsordningen eller stadgarna, utdrag ur 
handelsregistret, föreningsregistret eller något 
annat motsvarande register, 

3) uppgift om sökandens ombud, 
4) ritningar som utvisar serveringsställets 

läge, lagemtrymmen och serveringsområdet, 
samt 

5) andra upplysningar som den .·myndighet 
som beviljar tillståndet anser vara nödvändiga. 

När myndigheten beviljar ett serveringstill·
stånd som avses i 1 mom. skall den samtidigt 
besluta om godkännande av serveringsstället, 
dock med beaktande av vad som stadgas 
21 §. 

21 § 
Om den myndighet som beviljar serverings

tiJJstånd anser att den inte på det sätt som 

avses i 20 § fått tillräckliga upplysningar för 
godkännande a,, serveringsstället, skall serve·
ringsstälJet inspekteras innan det godkänns. 
Inspektionen av ett serveringsstiille förrättas av 
den myndighet som beviljar serveringstillstån
det i närvaro· av den som sii~er serveringstilJ
stånd eJJer dennes ombud. Over inspektionen 
skall uppsättas ett protokoll. 

Serveringen kan inJedas efter att den myn
dighet som beviljar serveringstillståndet med-
delat sökanden att den godkänt serveringsstäl·
Jet. 

Innan sådana ändringar görs på ett serve-
1ingsstäHe som har betydelse för verksamheten 
eJJer tillsynen, skall den myndighet_som bevil
jat tillståndet w1derrättas om detta. Andringama 
kan tas i bruk först när myndigheten meddelat 
att den godkänt dem. Om ändringarna på grund 
av sin omfattning ger anledning till det skalJ 
myndigheten innan ändringarna godkänns för-
rätta en sådan inspektion som avses i 1 mom. 

22 § 
TillfäJligt serveringstilJstånd som avses i 21 

§ 2 mom. alkohollagen kan beviljas för en 
tillställning vars.varaktighet noggrant fastställts 
på förhand. Tillståndet kan dock beviljas för 
högst en månad. 

Om sökande av tillfäUigt serveringstillstånd 
gäller vad som stadgas i 20 §. Till ansökan 
skall utöver de bilagor som nämns i 20 § 2 
mom. även fogas upplysningar om tilJställnin~ 
gens art och varaktighet samt om anordnandet 
av serveringen. . 

Serveringstillstånd kan även beviljas tillfäJ
Jigt om det finns särskilda skäl att kontrollera 
att sökanden har de förutsättningar som behövs 
och den tillförlitlighet som krävs för verksam
heten. r så fall kan tiUståndet dock beviljas för 
högst sex månader. 

23 § 
Servering får inte inledas före klockan nio. 

Serveringen skalJ avslutas senast en halv timme 
innan serveringsställct skall stängas, dock se
nast kJockan två. 

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. 
kan den myndighet som beviljar tiJiståndet av 
särskilda skäl tillåta servering av alkohol
drycker före klockan nio eller efter klockan 
två. 

24 § 
Av alkoholdrycker f'ar endast serveras en 

portion åt gången (basportion). I samband med 
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måltider får kunden serveras flera alkohol
drycker samtidigt. 

Basportionen för starka alkoholdrycker är 4 
centiliter, men alkoholdrycker skall även ser
veras i portioner om 2 centiliter. 

Basportionen för mellanprodukter är 8 centi
liter, men mellanprodukter skall även serveras 
i portioner om 4 centiliter. 

Vin får serveras glas- och flask.vis. 
. Öl, cider och annan alkoholdryck som inne

håller etylalkohol högst 5,5 volymprocent får 
seiveras i flaskor om högst en liter. När dessa 
drycker serveras glasvis är den maximala por
tionen 0,5 liter. 

Starka alkoholdrycker och mellanprodukter 
får serveras flaskvis till sällskap. 

Vid seivering av drinkar, till vilka används 
flera. alkoholdrycker, får i drinken ingå lika 
mycket alkohol som i 4 centiliter stark alko
holdryck med undantag av vad produkttillsyns
c.entralen godkänner. 

25 § 
Alkoholdrycker får inte serveras på kredit, 

mot pant eller genom byteshandel. 
Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. 

kan alkoholdrycker dock serveras på kredit 
1) om uppbärande av kontant betalning skul

le medföra oskälig olägenhet på grund av fes
tens, representationstillställningens eller nlgon 
annan liknande tillställnings art eller omfatt-

, ning, 
2) med iakttagande av kreditsystem som 

godkänts i internationell praxis, samt 
. 3) till res.ande som bor på hotell. 
över alkoholdrycker som serverats skall till 

kunden utan att han ber om det ges en räkning 
eller något annat verifikat, om inte den myn
dighet som beviljat serveringstillståndet av 
särskilda skäl beviljat befrielse från detta. 

26 § 
Den som köper alkoholdrycker är skyldig att 

på serveringsstäUet på begäran styrka sin iden
titet för kontroll av att han uppnltt den ålder 
som nämns i 24 § 1 punkten alkohollagen. 

27 § 
En person som inte fyllt 18 år får inte anlitas 

för servering av alkoholdrycker på ett serve
ringsställe, om han inte skaffat sig tillräckJig 
yrke.c;utbildning i en läroinrättning som avses i 
lagen om yrkesläroanstalter (487/87) eJ1er på 
det sätt som förutsätts i lagen om läroavtalsut
bildning (1605/92). 

2 440177R 

En studerande får anlitas för servering av 
alkoholdrycker enligt undeivisningsprogrammet 
först när WU1 fyllt 16 år och enbart under led
ning av en utbildare som fyllt 20 är och som 
iltt den utbildning som avses i 1 mom. 

överlåtelse av alkoholdrycks
och spriilager 

28 § 
När en rörelses verksamhet avslutas eller när 

den övergår till en annan ägare får rörelsens 
alkoholdrycks- och spritlager överlåtas enligt 
de villkor och begränsningar som uppställs av 
den myndighet som beviljar tillståndet. 

Partihandel 

29 § 
I 27 § 3 mom. alkohollagen avsett parti

handelstillstånd för alkoholdrycker eller fö 
sprit skall sökas skriftligen hos produkttillsyns
centralen. 

Till ansökan skall fogas 
1) intyi~ över att sökanden rider över sig 

och sin egendom, 
2) om sökanden är en sammanslutning, 

kopia av bolagsordningen eller stadgarna, ut
drag ur handelsregistret, föreningsregistret eller 
något annat motsvarande register, 

3) uppgift om sökandens ombud, 
4) uppJysningar om det ställe där alkohol

dryckerna eller spriten säljs och är · lagrade, 
samt 

5) andra upplysningar som produkttillsyns
ccntralen anser vara nödvändiga. 

Lagring av obeskattade alkoholdrycker 

30 § 
I 35 § 1 mom. alkohollagen avsett godkän

nande av lager för..obeskattade alkoholdrycker 
skall sökas skriftligen hos produkttillsynscent
ralen. 

Till ansökan skall fogas 
1) en avskrift av det tillstånd som behövs 

för hållande av obeskattade alkoholdrycker i 
lager, 

2) ritningar som utvisar försäljningsställets 
samt lagerutrymmenas art, konstruktion och 
läge, samt . 

3) andra upplysningar som produkttillsyn.5-
centralen anser vara nödvändiga. 

Om produkttillsynscentralen anser att den 
inte på basis av~ den ansökan som avses i l och 
2 mom. fått tillräckliga upplysningar för god-
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Förordning 
om ändring av fOrordningen om alkoholdrycker och sprit 

Given i Helsingfozs den 24 mars 1995 

På föredragning av social- och hälsovårdsministem 
upphävs i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/94) 8 §; 
ändras 1§,3 § 4 mom., 14 §, 16 § 2 mom., 22 § 3 mom., 23 §, 24 §och 25 § 2 mom., samt 
fogas till 3 § nya 2 och 6 mom., varvid de nuvarande 2, 3, 4 och 5 mom. blir 3, 4, 5 och 

7 mom., tilJ 4 § ett nytt 2 mom., och till förordningen en ny 27 a § som följer: 

1 § 
r denna förordning avses med 
1) öl en till position 22.03 i tuUtariffen 

hörande svag alkoholdryck eUer en sådan 
blandning av en dylik dryck och en alkoholfri 
dryck, vars alkoholhalt överstiger 2,8 volym
procent, 

2) fruktvin en svag alkoho.Jdryck som i 
huvudsak har tiUverkats av färska eller torkade 
bär eller frukter eUer av juice eller juicekon
centrat som framställts av dessa, och vars 
organoleptiska egenskaper skall bärstämma 
huvudsakligen från råämnen eller aromämnen 
som använt"> i tillverkningen, 

3) starkt fruktvin ett fruktvin vars alkohol
halt överstiger 14 volymprocent, samt 

4) cider ett fruktvin som har tillverkats av 
färska eller torkade äpplen eUer päron eller av 
juice eller juicekoncentrat som framställts av 
dessa, om dess alkoholhalt inte överstiger 8)5 
volymprocent. 

3 § 

Starkt frnktvin får tiUverkas genom att 
jordbrnksalkohol tilJsätts till fruktvin. Minst 4 
volymprocent av alkoholhalten i starkt frukt-

vin skall dock ha uppstått vid jäsning i sam·
band med tillverkningen. Alkoholhalten i 
fruktvin som innehåller högst 14 volympro
cent etyfalkohol skaJI i sin helhet ha uppstått 
vid jäsning i samband med tillverkningen. 

I fruktvin vars alkoholhalt är högst 5 vo
lymprocent får bensoesyrahalten uppgå till 
högst 150 milligram per liter vin. I annat 
fruktviI1 får endast den mängd bensoesyra ingå 
som har uppstått i vinet på naturligt sätt ur 
bär- och fruktråämnen. 

r fruktvin f'ar askorbinsyrahalten uppgå till 
högst 150 milligram per liter. 

4§ 

Vid beskrivning av stark alkohoJdryck för 
benämningarna Suomalainen Marja-/Hedel
mälikööri, Finsk Bär-/Fruktlikör eJler Finnish 
Berry-/Fruit Liqueur användas eudast för 
sådana alkoholdrycker som har tillverkats av 
hjortron, åkerbär, tranbär, lingon eUer hav
tomsbär och som i sin helhet har tillverkats 
och tappats på flaskor i Finland. 
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14 § 
Detaljhandel med genom jäsning tillverkad 

a1koholdryck som innehål1er högst 4,7 volym
procent etylalkohol får ske under den tid som 
detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt 
stadgas eller bestäms om öppettider för detalj
handelsstället, hålls öppet för allmänheten. 
Försäljning är dock alltid förbjuden under alla 
veckodagar mellan klockan tjugotvå och sju i 
glesbygder och mellan klockan tjugo och sju 
i det övriga landet. 

16 § 

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. 
kan alkoholdrycker säljas på kredit 

1) till samfund, samt 
2) till enskilda personer med iakttagande av 

kreditsystem som produkttillsynsccntralen har 
godkänt. 

22 § 

Serveringstillstånd kan även beviljas till
fälligt om det fmns särskilda skäl att kontrol
lera att sökanden har de förutsättningar som 
behövs och den tillförlitlighet som krävs för 
verksamheten·. eller om restaurangens· verk
samhet är av temporär natur. I så fail kan 
tillståndet beviljas för högst ett år. 

23 § 
Servering får inte inledas före klockan nio. 

Serveringen skall avslutas när serveringsstället 
stängs. Om serveringsstället stängs efter kloc
kan tjugofyra, skall serveringen avslutas senast 
en halv timme före serveringsställets stäng
ningstid. 

Utan hinder av 1 mom. kan den myndighet 
som beviljar serveringstillstånd av särskilda 
skäl, enligt vad social- och hälsovårdsminis
teriet närmare bestämmer, tillåta förlängning 
av serveringstiden så att servering av alko
holdrycker får ske före klockan nio och efter 
klockan halv två. 

Tillstånd till förlängning av serveringstiden 
ska11 ansökas skriftligt hos den myndighet som 
beviljar servcringstillstånd. Till ansökan skall 
fogas utredning om behovet av förlängd ser-
veringstid samt annan utredning som myndig
heten anser nödvändig. 

Vid behov skall polisens utlåtande om 
förlängning av serveringstiden inhämtas. Be-
slutet i ärendet skall til1ställas polisen för 
kännedom. 

24 § 
Av alkoholdrycker får endast serveras en 

portion åt gången (basportion). I samband 
med måltider får flera alkoholdrycker serveras 
samtidigt. Sällskap får serveras alkoholdrycker 
flaskvis eller i andra försäljningsförpackning
ar. 

Basportionen för starka alkoholdrycker är 
4 centiliter, men de skall även serveras i por~
tioner om 2 centiliter. På serveringsområde i 
samband med hotellrum får basportionen vara 
5 centiliter, om den dryck som serveras har 
förpackats i en miniatyrflaska av denna stor·~ 
lek. 

Basportionen för svaga alkoholdrycker är 
8 centiliter, men de skall även serveras i por-
tioner om 4 centiliter. 

Utan hinder av 1 mom. får alkoholdrycker 
som är tillverkade enbart genom jäsning eHcr 
vars alkoholhalt är högst 5,5 volymprocent 
serveras glas- och flask.vis eller i andra för
säljningsförpackningar. Vid servering glasvis 
är den största engångsportionen 0,5 liter och 
annars högst en liter per kund. 

Vid servering av drinkar som blandas av 
flera alkoholdrycker, får i en drink ingå sam
manlagt högst så mycket alkohol som i 4 
centiliter stark alkoholdryck 

Produkttillsynscentralcn kan godkänna 
arrangemang som innebär avvikelse från vad 
som stadgas i 2 -· 5 rnom. 

25 § 

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. 
kan alkoholdrycker dock serveras på kredit 

1) till samfund, 
2) till resande som bor på hotell eller om 

uppbärande av kontant betalning skulle med·
föra oskälig olägenhet på grund av festens; 
representationstiJlstälJningens eller någon 
annan liknande ti1lstä11nings art eller omfatt
ning, samt 

3) annars till enskilda personer, med iakt
tagande av kreditsystem som produkttillsyns-· 
centralen har godkänt. . 



1116 Nr 460 

27 a § 
Serveringstillståndshavarens beslut om 

ansvarig föreståndare och dennes ställföreträ
dare skall finnas framlagt på serveringsstäUet. 
Oro ställföreträdarna är flera till antalet skall 

Helsingfors den 24 mars 1995 

den inbördes stäl1företrädarordningen mellan 
dem framgå av beslutet. 

Denna förordning träder i kraft den 1 april 
1995. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Sirpa Pietikäinen 


