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alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan alkoholilain (1143/1994) 40 §:n 2 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa

1281/1995, sekä
muutetaan 33 § ja 40 §:n 2 momentin johdantokappale, sellaisena kuin niistä on 33 § osaksi

laissa 588/2007, seuraavasti:

33 §

Mainonnan sääntely

Väkevän alkoholijuoman mainonta, epä-
suora mainonta ja muu myynninedistämistoi-
minta on kielletty.

Miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän
juoman mainonta, epäsuora mainonta ja ku-
luttajiin kohdistuva muu myynninedistämis-
toiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen
tai palvelun mainontaan tai myynninedistä-
mistoimintaan on kielletty, jos:

1) se kohdistuu alaikäisiin tai muihin hen-
kilöihin, joille alkoholijuomaa ei 16 §:n mu-
kaan saa myydä, taikka siinä kuvataan tällai-
sia henkilöitä;

2) siinä yhdistetään alkoholin käyttö ajo-
neuvolla ajamiseen;

3) siinä korostetaan alkoholijuoman alko-
holipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena;

4) siinä kuvataan alkoholin runsasta käyt-
töä myönteisesti taikka raittius tai alkoholin
kohtuukäyttö kielteisesti;

5) siinä luodaan kuva, että alkoholin

käyttö lisää suorituskykyä taikka edistää sosi-
aalista tai seksuaalista menestystä;

6) siinä luodaan kuva, että alkoholilla on
lääkinnällisiä tai terapeuttisia ominaisuuksia
tai että se piristää, rauhoittaa tai on keino
ristiriitojen ratkaisemiseksi;

7) se on hyvän tavan vastaista, siinä käy-
tetään kuluttajan kannalta sopimatonta me-
nettelyä taikka annetaan muutoin alkoholista,
sen käytöstä, vaikutuksista tai muista ominai-
suuksista totuuden vastaista taikka harhaan-
johtavaa tietoa;

8) se toteutetaan televisio- ja radiotoimin-
nasta annetun lain (744/1998) mukaisessa te-
levisio- ja radiotoiminnassa kello 7—22 tai
kuvaohjelman, jonka ikäraja on kuvaohjelma-
lain (710/2011) mukaan alle 18 vuotta, elo-
kuvateatterissa tapahtuvan julkisen esittämi-
sen yhteydessä;

9) se toteutetaan tai kohdistetaan yleisölle
järjestyslaissa (612/2003) tarkoitetulla ylei-
sellä paikalla;

10) siinä käytetään kuluttajan osallistu-
mista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun; sekä

11) sen kaupallinen toteuttaja käyttää hal-
litsemassaan tietoverkon palvelussa kulutta-
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jien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä
tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien
jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuot-
tamaa sanallista tai kuvallista sisältöä.

Epäsuorana mainontana pidetään erityisesti
1 ja 2 momentissa tarkoitetun juoman ja alko-
holijuoman myynnin edistämistä muun hyö-
dykkeen mainonnan yhteydessä siten, että
muun hyödykkeen tunnuksena käytetään sel-
laisenaan tai tunnistettavasti muunnettuna 1
tai 2 momentissa tarkoitetulle juomalle tai
alkoholijuomalle vakiintunutta tunnusta tai
että siitä muutoin välittyy mielikuva tietystä
1 tai 2 momentissa tarkoitetusta juomasta tai
alkoholijuomasta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, väkevän alkoholijuoman mainontaa,
epäsuoraa mainontaa ja myynninedistämistoi-
mintaa voidaan harjoittaa 2 momentissa sää-
detyin rajoituksin:

1) väkevien alkoholijuomien valmistus-,
vähittäismyynti- ja anniskelupaikoissa;

2) painetussa tai tietoverkossa esitetyssä
vähittäismyyntihinnastossa siten, että kaikki
saatavilla olevat juomat esitellään kuluttajille
yhdenmukaisella tavalla; sekä

3) alkoholijuomien myyntiin osallistu-
ville, ei kuitenkaan kuluttajille avoinna ole-
vassa tietoverkossa.

Sen estämättä, mitä 2 momentin 9 koh-
dassa säädetään, miedon alkoholijuoman ja
vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoho-
lia sisältävän juoman mainontaa, epäsuoraa
mainontaa ja myynninedistämistoimintaa voi-
daan harjoittaa 2 momentissa säädetyin rajoi-
tuksin:

1) kokoontumislaissa (530/1999) tarkoite-

tussa yleisötilaisuudessa ja siihen pysyvästi
käytettävässä paikassa;

2) kansainvälisessä liikenteessä käytettä-
vässä aluksessa;

3) vähittäismyynti- ja anniskelupaikassa;
sekä

4) vähittäismyynti- ja anniskelupaikan ul-
kopuolella juoman saatavuuden ja hinnan il-
moittamisen osalta.

Mitä edellä 1—3 momentissa säädetään, ei
sovelleta sananvapauden käyttämisestä jouk-
koviestinnässä annetussa laissa (460/2003)
tarkoitettuun julkaisu- ja ohjelmatoimintaan,
jota muu kuin Suomeen sijoittautunut elin-
keinonharjoittaja harjoittaa ulkomailla ja joka
on tarkoitettu vastaanotettavaksi yksinomaan
muualla kuin Suomessa tai samansisältöisenä
vastaanottajan maasta riippumatta. Säännök-
siä sovelletaan kuitenkin ulkomailta harjoitet-
tuun Suomessa markkinoilla olevien alkoho-
lijuomien mainontaan, joka on tarkoitettu
vastaanotettavaksi erityisesti Suomessa.

40 §

Sosiaali- ja terveysministeriön toimivalta

— — — — — — — — — — — — —
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

voidaan säätää:
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Lain 33 §:n 4 momentti tulee
kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta
2014.
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