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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om ändring av 17 § alkohollagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en sådan änd
ring av 17 § alkohollagen att den som idkar 
partihandel med sprit och alkoholdrycker 

alltjämt som specialförsäljning får sälja sprit 
och alkoholdrycker för tillverkning av s.k. 
specialpreparat 

MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

Fyra paragrafer i alkohollagen ändrades 
genom en lag (111999) som trädde i kraft 
15.1.1999. En av dessa ändrade paragrafer 
var 17 §, som tidigare ändrats två gånger 
(1477/1994 och 1542/1995) efter att den 
gällande alkohollagen (114311994) trädde i 
kraft 1.1.1995. Den senaste ändringen inne
bar att den som idkar partihandel med sprit 
fick rätt att som specialförsäljning sälja sprit 
och alkoholdrycker också för bl.a. kvalitets
övervakning, produktutveckling, rengöring 
som är nödvändig för maskiners och anord
ningars funktion samt för privata hälso- och 
sjukvårdsproducenters vetenskapliga och 
medicinska ändamål. 
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Vid beredningen av den senaste ändringen 
av 17 § (111999) alkohollagen bortföll av 
misstag den bestämmelse om rätt till special
försäljning av specialpreparat som avses i 
förordningen om special~;,>reparat (349/1989). 
A v sikten är att den ifragavarande bestäm
melsen, som 1.1.1996 fogades till paragrafen 
om specialförsäljning (1542/ 1995), åter skall 
intas i 17 § alkohollagen bland de övriga 
bestämmelserna om specialförsäljning och 
användningstillstånd. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

Med stöd av vad som anförs ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av 17 § alkohollagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 17 § l och 2 mom., 
sådana de lyder i lagen 111999, som följer: 

17 § 

Specialförsäljning och användningstillstånd 

Den som idkar partihandel med sprit och 
alkoholdrycker kan som specialförsäljning 
sälja sprit eller alkoholdrycker 

l) för tillverkning av ättika, 
2) för tillverkning av läkemedel som avses 

i läkemedelslagen (395/87) eller av produk
ter och utrustning som avses i lagen om pro
dukter och utrustning för hälso- och sjuk
vård (1505/1994), 

3) för tillverkning av livsmedel eller arom
ämnen som används vid tillverkning av 
drycker som innehåller högst l ,2 volympro
cent metylalkohol, 

4) för tillverkning av alkoholdrycker som 
avses i lagen om accis på alkohol och alko
holdrycker (14711 1994), 

5) för tillverkning av specialpreparat som 
avses i förordningen om specialpreparat 
(349/ 1989), 

6) för tillverkning av livsmedel eller pro
dukter som används vid tillverkning av livs
medel, om livsmedlet som fyllning eller an
nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 
l 00 kilogram av livsmedlet eller om livs
medlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol 
per 100 kilogram av livsmedlet, 
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7) för tillverkning av andra produkter, om 
produktema inte innehåller alkohol som är 
avsedd att förtäras, 

8) för vetenskaplig forskning och under
visning samt för prover och analyser som är 
nödvändiga inom laboratorieverksamhet, 

9) till apotek som avses i läkemedelslagen, 
sjukhus som avses i lagen om specialiserad 
sjukvård (106211989) samt till hälsovårds
centraler som avses i folkhälsolagen 
(6611972) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål, samt 

l O) till sådana serviceproducenter som av
ses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål. 

Med sådan tillverkning som avses i 
l mom. jämställs kvalitetsövervakning och 
annan i produktionssammanhang nödvändig 
användning, produktutveckling samt rengö
ring som är nödvändig för maskiners och 
anordningars funktion. Specialförsäljning för 
ändamål som avses i l mom. 1-8 och 
l O punkten är tillåten, om produkttillsyns
centralen har beviljat köparen användnings
tillstånd för alkoholdrycker eller sprit. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister 
Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 17 § alkohollagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) 17 § l och 2 mom., sådana de 

lyder i lagen 111999, som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 

Specialförsäljning och användningstillstånd 

Den som idkar partihandel med sprit och 
alkoholdrycker kan som specialförsäljning 
sälja sprit eller alkoholdrycker: 

l) för tillverkning av ättika, 
2) för tillverkning av läkemedel som avses 

i läkemedelslagen (395/87) eller av produk
ter och utrustning som avses i lagen om pro
dukter och utrustning för hälso- och sjuk
vård (150511994), 

3) för tillverkning av livsmedel eller arom
ämnen som används vid tillverkning av 
drycker som innehåller högst l ,2 volympro
cent metylalkohol, 

4) för tillverkning av alkoholdrycker som 
avses i lagen om accis på alkohol och alko
holdrycker ( 14711 1994), 

5) för tillverkning av livsmedel eller pro
dukter som används vid tillverkning av livs
medel, om livsmedlet som fyllning eller an
nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 
l 00 kilogram av livsmedlet eller om livs
medlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol 
per l 00 kilogram av livsmedlet, 

6) för tillverkning av andra produkter, om 
produktema inte innehåller alkohol som är 
avsedd att förtäras, 

7) för vetenskaplig forskning och under
visning samt för prover och analyser som är 
nödvändiga inom laboratorieverksamhet, 

8) till apotek som avses i läkemedelslagen, 

l) för tillverkning av ättika, 
2) för tillverkning av läkemedel som avses 

i läkemedelslagen (395/87) eller av produk
ter och utrustning som avses i lagen om pro
dukter och utrustning för hälso- och sjuk
vård (1505/1994), 

3) för tillverkning av livsmedel eller arom
ämnen som används vid tillverkning av 
drycker som innehåller högst l ,2 volympro
cent metylalkohol, 

4) för tillverkning av alkoholdrycker som 
avses i lagen om accis på alkohol och alko
holdrycker (147111994), 

5) för tillverkning av specialpreparat som 
avses i förordningen om specialpreparat 
(34911989), 

6) för tillverkning av livsmedel eller pro
dukter som används vid tillverkning av livs
medel, om livsmedlet som fyllning eller an
nars innehåller högst 5 liter etylalkohol per 
l 00 kilogram av livsmedlet eller om livs
medlet är choklad, högst 8,5 liter etylalkohol 
per l 00 kilogram av livsmedlet, 

7) för tillverkning av andra produkter, om 
produktema inte innehåller alkohol som är 
avsedd att förtäras, 

8) för vetenskaplig forskning och under-
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Gällande lydelse 

sjukhus som avses i lagen om specialiserad 
sjukvård (l 062/1989) samt till hälsovårds
centraler som avses i folkhälsolagen 
(66/1972) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål, samt 

9) till sådana serviceproducenter som av
ses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål. 

Med sådan tillverkning som avses i 
l mom. jämställs kvalitetsövervakning och 
annan i produktionssammanhang nödvändig 
användning, produktutveckling samt rengö
ring som är nödvändig för maskiners och 
anordningars funktion. Specialförsäljning för 
ändamål som avses i l mom. 1-7 och 
9 punkten är tillåten, om produkttillsynscen
tralen har beviljat köparen användningstill
stånd för alkoholdrycker eller sprit. 

Föreslagen lydelse 

visning samt för prover och analyser som är 
nödvändiga inom laboratorieverksamhet, 

9) till apotek som avses i läkemedels lagen, 
sjukhus som avses i lagen om specialiserad 
sjukvård (1062/1989) samt till hälsovårds
centraler som avses i folkhälsolagen 
(66/1972) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål, samt 

l O) till sådana serviceproducenter som av
ses i lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990) för vetenskapliga och medicinska 
ändamål. 

Med sådan tillverkning som avses i 
l mom. jämställs kvalitetsövervakning och 
annan i produktionssammanhang nödvändig 
användning, produktutveckling samt rengö
ring som är nödvändig för maskiners och 
anordningars funktion. Specialförsäljning för 
ändamål som avses i l mom. 1-8 och 
l O punkten är tillåten, om produkttillsyns
centralen har beviljat köparen användnings
tillstånd för alkoholdrycker eller sprit. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 


