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Laki
alkoholilain 50 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholilain (1143/1994) 50 a §, sellaisena kuin se on laissa 642/2009, seu-

raavasti:

50 a §

Rangaistussäännökset

Rangaistus alkoholirikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 50 a luvun 1—3 §:ssä.
Rangaistus alkoholijuoman markkinointirikoksesta säädetään rikoslain 30 luvun

1 a §:ssä.
Rangaistus tässä laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri-

koslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Joka tahallaan
1) 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun paikan omistajana, tilaisuuden toimeenpanijana tai

järjestyksenvalvojana sallii alkoholijuoman nauttimisen momentissa mainitussa paikassa
taikka luvatta tarjoaa alkoholijuomaa tällaisessa paikassa 58 §:n 3 momentin vastaisesti,

2) tarjoaa alle kahdeksantoistavuotiaalle alkoholijuomaa tai väkiviinaa niin, että tämä
juopuu siitä, ja tarjoamista voidaan alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huo-
mioon ottaen kokonaisuudessaan pitää moitittavana,

3) valmistaa, myy, välittää, luovuttaa tai tuo maahan alkoholijuoman tai väkiviinan
valmistukseen soveliaan välineen, laitteen, tarvikkeen, aineen tai valmisteen siinä tarkoi-
tuksessa, että sitä tultaisiin käyttämään alkoholijuoman tai väkiviinan laittomaan valmis-
tukseen,

4) pitää hallussaan alkoholijuoman tai väkiviinan valmistukseen soveliasta laitetta tai
välinettä sellaisissa olosuhteissa, että on perusteltua aihetta otaksua sitä käytettävän alko-
holijuoman tai väkiviinan laittomaan valmistukseen,

5) mainostaa tai markkinoi alkoholijuoman tai väkiviinan valmistukseen soveliasta vä-
linettä, laitetta, tarviketta, ainetta tai valmistetta houkutellakseen alkoholijuoman tai väki-
viinan laittomaan valmistukseen tai

6) mainostaa suorasti tai epäsuorasti mietoa alkoholijuomaa tai vähintään 1,2 tilavuus-
prosenttia etyylialkoholia sisältävää juomaa tai muutoin edistää tällaisen juoman myyntiä
33 §:n vastaisesti,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alkoholi-
rikkomuksesta sakkoon.

Alkoholirikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta
HE 115/2016
LaVM 12/2016
EV 129/2016
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1) rikkoo 5 §:n 2 momentin, 8 §:n 3 momentin, 14 §:n 2 momentin, 17 §:n 3 momentin,
21 d §:n, 27 §:n 3 momentin, 29 §:n 2 momentin tai 30 §:n 2 momentin nojalla annetun
luvan ehtoa tai rajoitusta,

2) toimii ilman 5 §:n 3 momentissa, 13 §:n 2 momentissa, 14 §:n 4 momentissa tai
35 §:n 1 momentissa säädettyä viranomaisen hyväksyntää,

3) laiminlyö antaa 11 tai 59 §:ssä säädetyn taikka 57 §:n nojalla annetulla asetuksella
säädetyn ilmoituksen,

4) toimii vastoin 3 §:n 4 momentin, 13 §:n 3 momentin, 19 tai 26 §:n tai 32 §:n 1 mo-
mentin nojalla annetun asetuksen säännöstä,

5) rikkoo 16 §:n 2 momentissa tai 24 §:n 2 momentissa säädetyn kiellon, taikka
6) anniskeluluvan haltijana taikka anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai tämän si-

jaisena rikkoo 23 §:ssä säädettyä anniskelupaikan järjestyksen valvontaa koskevaa velvoi-
tetta.

Edellä 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava.
Rikesakosta ainoana rangaistuksena 34 §:n 2 momentin vastaisesta alkoholijuoman

hallussa pitämisestä sekä 58 §:n 1 tai 2 momentin vastaisesta alkoholijuoman nauttimises-
ta julkisella paikalla säädetään rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (986/2016).

————
Tämä laki tulee voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annet-

tu laki (754/2010).
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