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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag 
om ändring av 44 och 47 § alkohollagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att till alko
hollagen fogas bestämmelser om ett alkohol
näringsregister för handläggning och över
vakning av sådana tillståndsärenden som 
avses i alkohollagen. 

Dessutom föreslås att till alkohollagen fo
gas bestämmelser enligt vilka social- och 
hälsovårdens produkttillsynscentral och läns-

styrelserna samt behöriga tjänstemän vid 
dessa utan hinder av bestämmelserna om 
tystnadsplikt har rätt att av andra myndig
heter få de upplysningar som de behöver för 
alkoholtillståndsförvaltningen och den därtill 
anslutna övervakningen. 

A v sikten är att lagen skall träda i kraft så 
fort som möjligt. 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

statsrådet fattade den l februari 1996 ett 
principbelutom regeringens verksamhetspro
gram för bekämpning av ekonomisk brotts
lighet och den s.k. grå ekonomiska sektorn. 
Avsikten med programmet är att avsevärt 
reducera den ekonomiska brottsligheten och 
den grå ekonomiska sektorn samt de därav 
orsakade skadeverkningarna och olägenhe
terna. Genom programmet vill man bl.a. för
bättra förutsättningarna för en sund konkur
rens och överhuvudtaget näringslivets verk
samhetsbetingelser, framförallt genom ett 
utökat samarbete mellan myndigheterna. 
Dessutom vill man genom utveckling av 
speciallagstiftningen, t.ex. alkohollagstift
ningen, möjliggöra informationsutbyte mel
lan olika myndigheter i syfte att förebygga 
ekonomisk brottslighet och den s.k. grå eko
nomins utbredning. Ministerierna åläggs att 
planera och inrikta sin verksamhet med sikte 
på att förebygga ekonomisk brottslighet och 
grå ekonomi. Ministerierna bär själva hu
vudansvaret för verksamhetsförutsättningarna 
inom sina respektive förvaltningsområden. 

370413 

Medlemskapet i Europeiska unionen för
pliktar Finland att främja den fria rörligheten 
för varor och tjänster. I fråga om alko
holdrycker och andra alkoholhaltiga ämnen 
skall avvecklingen av de kvantitativa restrik
tionerna vara genomförd år 2004. Den be
dömningen har gjorts att också möjligheter
na till brott och andra missbruk kommer att 
öka inom de s.k. alkoholnäringarna. De 
myndigheter som svarar för den tillsyn som 
alkohollagstiftningen förutsätter kan i samar
bete med andra myndigheter på ett avgöran
de sätt förebygga uppkomsten av ekono
miska och andra skador som orsakas genom 
kriminell verksamhet. För närvarande är det 
särskilt viktigt att effektivera övervakningen 
av alkoholhanteringen inom hotell- och res
taurangnäringen. F ör att de begränsade över
vakningsresurserna skall kunna inriktas på 
ett ändamålsenligt sätt måste de myndigheter 
som övervakar iakttagandet av alkohollag
stiftningen garanteras tillräckliga funktionel
la förutsättningar. Det är viktigt att de upp
gifter som behövs för övervakningen regi
streras i tillräcklig utsträckning samt att det 
ordnas möjlighet till informationsutbyte mel
lan myndigheterna. 
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I Sverige gäller bestämmelser motsvarande 
dem som föreslås i denna proposition. Den 
svenska alkohollagens (SFS 1994: 1738) 12 
kap. handlar om alkoholinspektionens skyl
dighet att föra register för handläggning, 
tillsyn och framställning av statistik över 
tillståndsärenden. I kapitlet regleras dess
utom registrets användningsändamål, vilka 
uppgifter som får tas in i registret, förfaran
det vid gallring av registeruppgifter samt 
förutsättningarna för att lämna ut uppgifter 
ur registret till andra myndigheter, till till
ståndshavare samt för statistiska ändamål. 
Enligt lagen skall kommunen, polisen samt 
utsöknings- och skattemyndigheterna ge till
synsmyndigheterna de uppgifter som dessa 
behöver. Polisen samt utsöknings- och skat
temyndigheterna skall på eget initiativ infor
mera de tillsynsmyndigheter som nämns i 
alkohollagen om sådana med tanke på över
vakningen eventuellt relevanta omständig
heter som de har fått kännedom om. 

I gällande 44 § l och 2 mom. alkoholla
gen (1143/1994) föreskrivs om produkttill
synscentralens och länsstyrelsernas rätt att 
inspektera och inhämta information om de 
alkoholnäringsgrenar som står under deras 
tillsyn. Tillsynsmyndigheterna åläggs i lagen 
inte någon samarbetsskyldighet och inte hel
ler någon skyldighet att grunda och upprätt
hålla ett gemensamt näringsregister eller för 
eget bruk avsedda andra register över nä
ringsidkare som är verksamma eller vill 
etablera sig inom branschen. Detta kan i 
dagens läge anses vara ett missförhållande, 
eftersom i praktiken många av de inom al
koholnäringarna förekommande problemen 
hade kunnat undvikas om tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna haft snabb informa
tion att tillgå. Dessa myndigheter bör ha 
omedelbar tillgång till alla relevanta uppgif
ter om näringsidkare som är verksamma el
ler vill etablera sig inom näringsgrenar där 
det förekommer alkoholhantering. Det är 
bl.a. fråga om individualiserade uppgifter 
om näringsidkare, polisundersökningar, åtal 
och domstolsbehandlingar, framförallt i an
slutning till alkoholbrott och -förseelser, 
skatteskulder, utsökningsärenden, företagssa
neringar, konkurs- och fordringsärenden 
samt om skuldsaneringar. A v denna anled
ning föreslås att till 44 § alkohollagen fogas 
ett nytt 3 mom. enligt vilket produkttillsyns
centralen och länsstyrelserna åläggs att i an
slutning till datasystemet för alkoholtillstånd 
och produktövervakning föra ett register för 

handläggning och övervakning av tillstånds
ärenden samt för alkoholstatistiken. Be
stämmelser om vilka uppgifter som skall 
registreras föreslås bli intagna i ett nytt 44 § 
4 mom. 

För att understryka tillsynsobjektens rätts
säkerhet föreslås dessutom att till 44 § alko
hollagen fogas ett nytt 5 mom., vari hänvi
sas till vederbörandes rätt att med stöd av 
personregisterlagen (471/1987) få veta vilka 
uppgifter som har registrerats om honom. 
Det är skäl att förvara uppgifterna i alkohol
näringsregistret en viss ändamålsenligt be
dömd tid. Nu föreslås till en sådan tid då l O 
år har förflutit från den senaste registrer
ingen (den nya mom. 5 i 44 §). 

Med anledning av vad som anförs ovan 
utvidgas tillämpningsområdet för 44 § alko
hollagen, och paragrafrubriken föreslås bli 
ändrad enligt detta. 

Enligt 47 § alkohollagen har behöriga 
tjänstemän vid produkttillsynscentralen och 
länsstyrelsen rätt att av övriga myndigheter 
få handräckning för att övervaka efterlevna
den av och för att verkställa alkohollagstift
ningen samt för att utreda missbruk av alko
holhaltiga ämnen. I praktiken har lagrummet 
om handräckning inte alltid kunnat tillämpas 
när det har behövts upplysningar från andra 
myndigheter. T.ex. uppgifter om obetalda 
skatter som förfallit till betalning är viktiga 
när det gäller att bedöma sökandenas tillför
litlighet enligt alkohollagen. Sådana uppgif
ter har kunnat användas endast när de med 
stöd av 44 § l och 2 mom. har fåtts från 
sökanden själv. För att effektivera tillsynen 
över de näringar där det förekommer alko
holhantering samt för att missbruk skall kun
na förebyggas och utredas är det nödvändigt 
att förbättra samarbetet mellan myndigheter
na. Utredning om sökandens tillförlitlighet 
och förutsättningar i övrigt förutsätts för 
beviljande av tillverkningstillstånd (5 § 2 
mom.), importtillstånd (8 § 3 mom.), detalj
handelstillstånd (14 § 3 mom.), tillstånd att 
använda alkoholdrycker och sprit för pro
duktionsändamål (17 § 3 mom.), servering
stillstånd (21 § 2 mom.) samt partihandel
stillstånd för alkoholdrycker och sprit (27 § 
3 mom.). Ett beviljat tillstånd kan återkallas 
bl.a. om tillståndshavaren inte längre upp
fyller tillförlitlighetskravet och de övriga 
tillståndsförutsättningarna (6 och 9 §, 15 § l 
mom., 18 §, 22 § l mom. och 28 §). Detta 
kan bäst konstateras genom uppgifter från 
andra myndigheter. 
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Med stöd av det som anförs ovan föreslås 
att till 4 7 § alkohollagen fogas ett nytt 2 
mom. enligt vilket vederbörande myndighe
ter, utan hinder av bestämmelserna om tyst
nadsplikt, på begäran skall ge produkttill
synscentralen och länsstyrelserna samt de 
behöriga tjänstemännen vid dessa myndig
heter de uppgifter som de behöver för att 
övervaka iakttagandet av alkohollagstiftning
en eller för att handlägga sådana till
ståndsansökningar som förutsätts i alkohol
lagstiftningen. För understrykande av tyst
nadsplikten föreslås i 47 § 3 mom. en be
stämmelse enligt vilken på information från 
en annan myndighet skall tillämpas vad som 
i 45 § l mom. bestäms om tystnadsplikt 
med avseende på en privatpersons eller en 
sammanslutnings ekonomiska ställning eller 
affärs- eller yrkeshemligheter. Den till vars 
förmån tystnadsplikten gäller kan visserligen 
samtycka till att upplysningar av detta slag 
lämnas ut eller används. Eftersom de änd
ringar som föreslås här innebär en utvid
gning av tillämpningsområdet för 47 § alko
hollagen föreslås paragrafrubriken få en ly
delse som motsvarar detta. 

2. Propositionens verkningar 

2.1. De ekonomiska verlmingama 

Åren 1995 och 1996 uppgick grundlägg
ningskostnaderna för det nu ifrågavarande 
registret enligt en ungefärlig uppskattning 

till fem miljoner mark. För ändamålet an
vändes budgetmedel som de nämnda åren 
anvisats för produkttillsynscentralens verk
samhetsutgifter. 

De årliga driftskostnaderna beräknas till ca 
600 000 mark, men till följd av att funktio
nerna i motsvarande mån blir effektivare 
beräknas motsvarande inbesparingar upp
komma. 

2.2. Verlmingar i fråga om organisation 
och personal 

Alkoholnäringsregistret förutsätter inga or
ganisationsförändringar och torde efter in
ledandet av verksamheten och planeringsske
det inte heller kräva någon tilläggspersonaL 

3. Ärendets beredning 

Utlåtanden om propositionen har inbegärts 
från justitieministeriet, inrikesministeriet, fi
nansministeriet, social- och hälsovårdens 
produkttillsynscentral, dataombudsmannen 
och skattestyrelsen. 

4. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda kraft så fort som 
möjligt. 

Med stöd av vad som anförs ovan före
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 44 och 47 § alkohollagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (114311994) rubriken för 44 och 47 §,samt 
fogas till 44 § nya 3 - 5 mom. samt till 47 § nya 2 och 3 mom. som följer: 

44 § 

Inspektions-, upplysnings- och 
registreringsrätt 

Produkttillsynscentralen och länsstyrelser
na skall för handläggning och övervakning 
av tillståndsärenden som avses i denna lag 
samt för alkoholstatistiken föra ett alkohol
näringsregister över näringsidkare som har 
beviljats eller ansökt om tillstånd enligt den
na lag. 

Följande uppgifter skall registreras: 
l) namn och firma, personsignum, affärs

och samfundssignum samt adress, telefon
nummer och andra adressuppgifter, 

2) i l punkten angivna uppgifter om sam
manslutningens styrelsemedlemmar, verk
ställande direktör och betydande aktieägare, 
om ansvariga och tysta bolagsmän samt om 
dessas insatser i bolaget, 

3) i fråga om näringsidkare och andra per
soner som avses i punkt 2, uppgifter om för
undersökning, åtalsprövning och åtal samt 
straffdomar och domstolsbehandling av 
brottmål, 

4) uppgifter om registrering som mervär
desskattskyldig, införande i förskottsupp
bördsregistret och i andra register inom skat
teförvaltningen samt uppgifter om skatte-
skulder som förfallit till betalning, 

5) uppgifter om förpliktelser som är före
mål för utsökning, 

6) uppgifter om företagssaneringar och 
konkurser samt om andra domstolsbeslut 
rörande skulder som förfallit till betalning, 

7) uppgifter om att en privatperson som är 
föremål för tillsyn har beviljats skuldsane
ring, 

8) uppgifter om verksamhet för vilken har 
beviljats tillstånd enligt denna lag samt om 
brott mot denna lag och om överträdelse av 
bestämmelser, föreskrifter och förbud som 
har utfårdats med stöd av den och uppgifter 
om påföljderna för sådana förseelser samt 
uppgifter om tillsynsmyndigheternas inspek
tioner och resultaten av dessa, samt 

9) övriga uppgifter som behövs för hand
läggning, övervakning och statistikföring av 
tillståndsärenden och som inte är känsliga i 
den bemärkelse som avses i 6 § personregis
terlagen (471/1987). 

I personregisterlagen finns bestämmelser 
om rätten att kontrollera och korrigera upp
gifter som gäller i 3 mom. avsedda över
vakningsobjekt Uppgifterna om en närings
idkare och andra i 4 mom. punkt 2 nämnda 
personer skall förvaras i alkoholnäringsregi
stret så att de gallras ur detta när tio år har 
förflutit från den senaste registreringen. 

47 § 

Handräckning och rätt att få upplysningar 
av andra myndigheter 

Polis-, straffregister-, åklagar-, tull-, utsök
nings-, skatte- och befolkningsregistermyn
digheterna samt övriga myndigheter skall 
utan hinder av bestämmelserna om tystnads
plikt på begäran ge produkttillsynscentralen 
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och länsstyrelserna samt behöriga tjänstemän 
vid dessa de upplysningar som tillsynsmyn
digheterna behöver för övervakning av att 
denna lag samt de med stöd därav utfårdade 
bestämmelserna och föreskrifterna iakttas 
eller för handläggning av tillstånd som avses 
i denna lag. 

Helsingfors den 28 november 1997 

På information som med stöd av denna pa
ragraf har erhållits från en annan myndighet 
skall tillämpas vad som i 45 § l mom. be
stäms om tystnadsplikt. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MARTII AHTISAARI 

Minister Terttu Huttu-Juntunen 
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Lag 

om ändring av 44 och 47 § alkohollagen 

I enlighet med riksdagens beslut 

Bilaga 

ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) rubriken för 44 och 47 §,samt 
fogas till 44 § nya 3 - 5 mom. samt till 47 § nya 2 och 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

44 § 

Inspektions- och upplysningsrätt 

44 § 

Inspektions-, upplysnings- och 
registreringsrätt 

Produkttillsynscentralen och länsstyrelser
na skall för handläggning och övervakning 
av tillståndsärenden som avses i denna lag 
samt för alkoholstatistiken föra ett alkohol
näringsregister över näringsidkare som har 
beviljats eller ansökt om tillstånd enligt den
na lag. 

Följande uppgifter skall registreras: 
l) namn och firma, personsignum, affärs

och samfundssignum samt adress, telefon
nummer och andra adressuppgifter, 

2) i l punkten angivna uppgifter om sam
manslutningens styrelsemedlemmar, verk
ställande direktör och betydande aktieägare, 
om ansvariga och tysta bolagsmän samt om 
dessas insatser i bolaget, 

3) i fråga om näringsidkare och andra per
soner som avses i punkt 2, uppgifter om för
undersökning, åtalsprövning och åtal samt 
straffdomar och domstolsbehandling av 
brottmål, 

4) uppgifter om registrering som mervär
desskattskyldig, införande i förskottsupp
bördsregistret och i andra register inom skat
teförvaltningen samt uppgifter om skattes
kulder som fölfallit till betalning, 

5) uppgifter om förpliktelser som är före
mål för utsökning, 

6) uppgifter om företagssaneringar och 
konkurser samt om andra domstolsbeslut 
rörande skulder som fölfallit till betalning, 

7) uppgifter om att en privatperson som är 
föremål för tillsyn har beviljats skuldsane
ring, 



Gällande lydelse 

47 § 

Handräckning 
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Föreslagen lydelse 

8) uppgifter om verksamhet för vilken har 
beviljats tillstånd enligt denna lag samt om 
brott mot denna lag och om överträdelse av 
bestämmelser, föreskrifter och förbud som 
har utfärdats med stöd av den och uppgifter 
om plföljderna för sådana förseelser samt 
uppgifter om tillsynsmyndigheternas inspek
tioner och resultaten av dessa, sam t 

9) övriga uppgifter som behövs för hand
läggning, övervakning och statistikföring av 
tillståndsärenden och som inte är känsliga i 
den bemärkelse som avses i 6 § personregis
terlagen (47111987). 

I personregisterlagen finns bestämmelser 
om rätten att kontrollera och korrigera upp
gifter som gäller i 3 mom. avsedda över
vakningsobjekt. Uppgifterna om en närings
idkare och andra i 4 mom. punkt 2 nämnda 
personer skall förvaras i alkoholnäringsregi
stret så att de gallras ur detta när tio år har 
föiflutit från den senaste registreringen. 

47 § 

Handräckning och rätt att få upplysningar 
av andra myndigheter 

Polis-, straffregister-, åklagar-, tull-, utsök
nings-, skatte- och befolkningsregistermyn
digheterna samt övriga myndigheter skall 
utan hinder av bestämmelserna om tystnads
plikt på begäran ge produkttillsynscentralen 
och länsstyrelserna samt behöriga tjänstemän 
vid dessa de upplysningar som tillsynsmyn
digheterna behöver för övervakning av att 
denna lag samt de med stöd därav utfärdade 
bestämmelserna och föreskrifterna iakttas 
eller för handläggning av tillstånd som avses 
i denna lag. 

På information som med stöd av denna 
paragrcif har erhållits från en annan myndig
het skall tillämpas vad som i 45 § l mom. 
bestäms om tystnadsplikt. 

Denna lag träder i krcift den 
199 . 




