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Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta HE 232/2006 vp 
 
Perustuslakivaliokunta käsittelee mainittua lakiesitystä kokouksessaan 12.12.2006. Lakiesityksen taustalla 
olevia argumentteja ja arvioituja vaikutuksia voidaan varsinaisen esityksen lisäksi kuvata lyhyesti 
seuraavasti. 
 
1. Alkoholijuomat säantelykohteena 
 



 

 

Alkoholijuomat poikkeavat muista kulutushyödykkeistä kolmessa suhteessa: Etyylialkoholi on mm. 
syöpävaarallinen ja sikiötoksinen myrkky, se aiheuttaa humalana tunnettuja käyttäytymismuutoksia ja se 
aiheuttaa riippuvuutta. Tämän vuoksi alkoholijuomamarkkinoita säännellään yleisesti eri tavalla kuin 
muita hyödykemarkkinoita. 
 
Alkoholiperäiset kuolinsyyt ovat tällä hetkellä työikäisten suomalaisten yleisin kuolinsyy. Koko-
naiskuolleisuus on kehittynyt seuraavasti 

2003 2004 2005 
Alkoholikuolemat1 2 497 2 847 3 050 
(sairaudet, myrkytykset, tapaturmat, väkivalta) 
 
 
2. Hallituksen esityksen asiakokonaisuudet 
 
2.1. Alkoholimainonta televisiossa ja elokuvateattereissa 

- Juomista kuvataan alkoholimainonnassa tavoiteltavana ja se vaikuttaa siten vastakkaiseen suuntaan 
valistuksen kanssa. Alkoholimainonnan vaikutuksesta alkoholin kokonaiskulutukseen on olemassa 
erisuuntaisia tutkimuksia. Selvin yhteys mainonnalla on lasten ja nuorten juomiseen. 

- Audiovisuaalinen mainonta on suggestiivisin mainonnan muoto. Euroopan maista kuudessa al-
koholijuomien televisiomainonta on kokonaan kielletty. Vielä useammassa maassa on käytössä 
juomaryhmäkohtaisia ja/tai esitysaikaa koskevia rajoituksia. 

- Kuten MTV3 toteaa mediatiedoissaan: "TV-mainonta on erityisen tehokas kiinnostuksen herättäjä ja 
mielikuvien rakentaja. Niin TV-mainonnan kuin kaiken muunkin mainonnan vaikuttavuuden tutkiminen on 
kuitenkin haasteellista, koska kuluttaja ei useinkaan pysty tietoisesti käsittelemään havaitsemiseen, 
muistiin ja päätöksentekoon liittyviä prosesseja, joiden kautta mainonta lopulta vaikuttaa." 

- Suomalaisten televisiokanavien katseluosuus 10-44 -vuotiaiden keskuudessa on prime time -aikana (klo 
18.00 - 23.30) yli 90 %. Nuorten katselu on lisääntynyt eniten (MTV3:lla Idols, Sub-TV:llä Big Brother). 
(FinnPanel 2005) 

- Esityksen vaikutukset: Alkoholijuomien televisiomainonta alkaisi jatkossa televisiossa päivittäin klo 21.00 ja 
päättyisi klo 7.00. Elokuvateattereissa alkoholimainontaa esitettäisiin vain K-18 -elokuvien näytännöissä. 

- Oikeusministeriö on lausunnossaan käsitellyt alkoholimainonnan rajoittamista seuraavasti 
 
"Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan mainonta ja kaupallinen viestintä kuuluvat sa-
nanvapauden piiriin, joskaan ei sen ydinalueelle. Koska mainonta ja kaupallinen viestintä eivät 
kuulu sananvapauden ydinalueelle, niihin voidaan valiokunnan käytännön mukaan kohdistaa 
pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällölliselle ydinalueelle. Toisaalta myös 
mainontaa ja markkinointia koskevan sääntelyn tulee valiokunnan käytännön mukaan täyttää 
perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (esim. PeVL 37/2005 vp s. 4, 
PeVL 3/2005 vp s. 5-6, PeVL 9/2004 vp s. 7, PeVL 22/2001 vp s. 4, PeVL 19/2002 vp s. 3 ja 
PeVL 60/2001 vp s. 4). Sananvapauden lisäksi mainonnan sääntely liittyy luonnollisesti myös 
perustuslain 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen. 
 
Esitetyn rajoituksen tarkoituksena on suojata erityisesti lapsia ja nuoria altistumiselta alkoho-
limainonnalle ja sitä kautta alkoholin haittavaikutuksille ylipäätään. Rajoituksen tarkoitusta on 
esitysluonnoksessa todetuin tavoin pidettävä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä. 
Kuten esitysluonnoksessa myös todetaan, perustuslaki myös nimenomaisesti sallii 

                                            
1 Päihdetilastollinen vuosikirja 2006, Stakes 



 

 

sananvapaudesta tehtävät lasten suojelemiseksi välttämättömät rajoitukset, vaikkakin säännöksen 
varsinaisena kohdealueena ovat nimenomaan kuvaohjelmista annetussa laissa tarkoitetut 
kuvaohjelmat. 
 
Sääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuus eivät anna aihetta huomautuksiin. Sääntelyn oi-
keasuhtaisuuden näkökulmasta on kuitenkin todettava, että esitettyä rajoitusta on sananvapauden 
näkökulmasta pidettävä varsin olennaisena. Esitetyllä muutoksella alkoholimainonta televisiossa 
kiellettäisiin suurimpana osana lähetysaikaa. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin käytännössään 
katsonut lapsen edun oikeuttavan varsin pitkällekin meneviä perusoikeusra-joituksia. Kun 
otetaan vielä huomioon, että esitysluonnoksessa on kysymys sananvapauden ydinalueelle 
kuulumattomasta sananvapauden käytön muodosta, lienee ehdotusta rajoituksen olennaisuudesta 
huolimatta pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävänä. 
 
Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta huomiota kiinnittää kuitenkin valittu etenemisjärjestys. 
Esitysluonnoksessa (s. 4) todetaan, että alkoholin niin sanottu elämäntyylimainonta vetoaa ja 
vaikuttaa erityisesti nuoriin ja lapsiin. Kuten esitysluonnoksessa todetaan, alkoholilain nykyiset 
säännökset mainonnan sisällölle asetetuista rajoituksista jättävät mainostajille paljon 
liikkumavaraa erityisesti nuoriin vetoavien esitystapojen suhteen. Jos ongelmana pidetään 
nimenomaan mainonnan sisältöä ja sen vetoavuutta nimenomaan lapsiin ja nuoriin, 
perustellumpi ja sananvapautta vähemmän rajoittava etenemistapa olisi ollut terävöittää ensin 
alkoholilain nykyistä mainonnan sisältöön keskittyvää sääntelyä, eikä edetä suoraan mainonnan 
kieltämiseen tiettyinä ajankohtina. Tämä sananvapauden näkökulmasta perustellumpana 
pidettävä etenemistapa on esitysluonnoksessa (s. 6) mainittu yhtenä tavoitteiden mahdollisena 
toteuttamiskeinona, mutta esitysluonnoksessa ei ole kuitenkaan kerrottu, miksi tämän keinon 
käyttöön ensimmäisenä askeleena tavoitteen saavuttamiseksi ei ole kuitenkaan päädytty. 
Esitysluonnoksessa (s. 6) tosin todetaan, että myös alkoholimainonnan lainmukaisuuden 
parantamista ja erityisesti mainonnan sisältöä koskevien rajoitusten tc eutumista kehitetään 
sosiaali-ja terveysministeriön johtamassa työryhmässä."2 

2.2. Paljousalennukset ja tarjoushintojen ilmoittaminen 

- Hinta vaikuttaa merkittävästi alkoholin kulutukseen sekä talous- että alkoholitutkimuksen mukaan. Näin on 
erityisesti nuorten ja vähävaraisten kohdalla. 

- Kaikkien alkoholijuomien hintataso on halventunut 2000-luvulla. Tähän ovat syynä oluen hintakilpailun 
käynnistyminen 2002 ja alkoholiveron alennus 2004. 

- Olut ja siideri vastaavat yli puolesta alkoholin kokonaiskulutuksesta ja väkevät 28 %:sta. Kaikkien 
nuorisoryhmien suosituin alkoholijuoma on olut. 

- Alkoholijuomien - käytännössä oluen - paljousalennukset ja lyhytaikaiset erikoistarjoukset medioissa 
loppuisivat. 

- Esityksen vaikutukset: Halvimmat 12 olutpullon monipakkaukset kallistuisivat 7-8 eurosta noin 9-10 euroon. 
Samalla yksittäisten olutpullojen hinnat laskisivat 1,20 eurosta noin 0,80 euroon. Jos jokin kaupparyhmittymä 
päättäisi myydä ko. monipakkauksia kahden kuukauden ajan hintaan 7,95 €, yksittäisen pullon hinta alenisi 
0,66 euroon. 

- Oikeusministeriö on lausunnossaan käsitellyt hinnoittelun ja sen ilmoittelun rajoittamista seuraavasti 
 
"Muut esitysluonnosten ehdotukset liittyvät perustuslain 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen, 
hinnoittelusääntely myös perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan ja hinnan 
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ilmoittamista koskeva sääntely sananvapauteen. Kaikkien ehdotusten tarkoituksena on 
alkoholista aiheutuvien haittojen vähentäminen, mitä on pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti 
hyväksyttävänä perusteena perusoikeuden rajoittamiseksi. Rajoituksia on pidettävä täsmällisinä 
ja tarkkarajaisina. Rajoituksia ei ole myöskään pidettävä niin olennaisina, että ne muodostuisivat 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisiksi. Kaikissa ehdotuksissa herää kuitenkin kysymys siitä, 
onko ehdotuksilla saavutettavissa niille asetettuja tavoitteita. Esitysluonnoksessa tosin 
korostetaan, että alkoholihaittojen torjunnassa eri keinoja käytetään toisiaan tukien ja että 
tulokset muodostuvat vasta kaikkien näiden keinojen yhteisvaikutuksen tulokse- 

 
 
 

2.3. Varoitusmerkinnät 

- Kaikkiin oikeusjärjestelmiin kuuluu oikeusperiaate, jonka mukaan ihmisille ei saa myydä terveydelle 
vaarallisia hyödykkeitä kertomatta ostajille vaaroista. 

- Varoimsmevkinnät ovat kustannuksiltaan edullisin tapa toteuttaa pysyvää ja näkyvää alkoholiva-listusta. 
Tutkimusten mukaan alkoholijuomapakkauksiin liitetyillä varoitusteksteillä on mahdollista nostaa väestön 
tietotasoa etenkin sellaisista riskeistä ja haitoista jotka eivät ole kaikkien tiedossa. Suomessa tällaisia ovat 
esimerkiksi sikiövaurioiden riski, joka liittyy jo pieniin käyttömääriin, ja haimatulehduksen riski, joka liittyy 
runsaaseen alkoholinkäyttöön jo varsin lyhyellä aikavälillä. Vrt. pitkäaikaiseen runsaaseen alkoholinkäyttöön 
liittyvä maksakirroosiriski on laajalti tunnettu. 
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- Varoitusmerkintöj en - kuten alkoholivaiistuksenkin - vaikuttavuuden tutkiminen on haasteellista, koska 
kuluttaja ei useinkaan pysty tietoisesti käsittelemään havaitsemiseen, muistiin ja päätöksentekoon liittyviä 
prosesseja, joiden kautta viesti lopulta vaikuttaa. 

- Merkintöjen tekstin sisällöstä, sijainnista ja koosta annettavan asetuksen valmistelu on aloitettuja siitä 
annetaan tietoa valiokunnalle viipymättä. Vapaavalintaisesti joko etu- tai takaetiketissä taikka tarrassa olevaa 
merkintää ei toteuteta samalla tavalla kuin savukepakkauksissa. 
 
 

3. Lakiesityksen voimaantulo 
 
Lain voimaantulo on esityksessä avoin. Mainonnan ja hinnoittelun rajoitusten puolesta elinkeinonharjoittajat 
tarvinnevat joitakin kuukausia siirtymäaikaa lain hyväksymisen jälkeen. Varoitusmerkintöj en puolesta 
siirtymäajan tulisi olla pidempi - vähintään noin vuosi. 

 
 

Neuvotteleva virkamies Ismo Tuominen 
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Asia C-262/02 Euroopan 

yhteisöjen komissio vastaan 

Ranskan tasavalta 
 
 

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY:n perustamissopimuksen 59 artikla Gösta on 
muutettuna tullut EY 49 artikla) - Televisiolähetykset - Mainonta - Kansallinen toimenpide, jolla 

kielletään kyseisessä jäsenvaltiossa kaupan pidettävien alkoholijuomien televisiomainonta siltä osin 
kuin kyse on epäsuorasta televisiomainonnasta, joka on seurausta mainostaulujen näkymisestä 

kuvaruudussa tiettyjä urheilutapahtumia edelleenfähetettäessä - 
Ns. Evin-laki 

Julkisasiamies A. Tizzanon ratkaisuehdotus 11.3.2004 Yhteisöjen 

tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.7.2004 

Tuomion tiivistelmä 
 
Palvelujen tarjoamisen vapaus - Rajoitukset - Alkohc juomien mainontakielto urheilutapahtumia 
televisioitaessa - Perusteleminen kansanterveyden suojeluun liittyvillä syillä 
(EY:n perustamissopimuksen 56 artiklan 1 kohta ja 59 artikla (joista on muutettuina tullut EY 46 
artiklan 1 kohta ja EY 49 artikla)) 

Jäsenvaltio, joka asettaa muiden jäsenvaltioiden alueella järjestettäviä urheilutapahtumia koskeville 
kyseisen jäsenvaltion televisiokanavien televisiolähetyksille tässä jäsenvaltiossa edellytyksen, jonka 
mukaan näistä lähetyksistä on ennalta poistettava alkoholijuomien mainokset, ei jätä noudattamatta 



Page 7 of 8 

http://eur-lex.europa.eu/I^xUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0262:n:ITll̂  27.11.2006 

EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 49 artikia) mukaisia 
velvoitteitaan. 

On totta. että tällainen televisiomainontaa koskeva säännöstö muodostaa perustamissopimuksen 59 
artiklassa tarkoitetun rajoituksen palvelujen tarjoamisen vapaudelle. Tällä säännöstöllä nimittäin 
rajoitetaan mainospalvelujen tarjoamisen vapautta, sillä mainostaulujen omistajien on ennalta 
kieltäydyttävä kaikista alkoholijuomia koskevista mainoksista silloin kun urheilutapahtuma voidaan 
edelieenlähettää kyseisessä jäsenvaltiossa. Toisaalta tällä säännöstöllä estetään televisio-ohjelmien 
lähettämistä koskevien palvelujen tarjoaminen, koska kyseisessä jäsenvaltiossa lähetystoimintaa 
harjoittavien on kieltäydyttävä kaikkien sellaisten urheilutapahtumien edeileenlähettämisestä, joiden 
aikana on näkyvissä kyseisessä jäsenvaltiossa kaupan pidettävien alkoholijuomien mainoksia, ja 
koska ulkomailla järjestettävien urheilutapahtumien järjestäjät eivät voi myydä 
edelleenlähettämisoikeuksia näille lähetystoiminnan harjoittajille silloin kun tällaisiin tapahtumiin 
keskittyneiden televisio-ohjelmien lähettäminen voi sisältää kyseisten alkoholijuomien epäsuoraa 
televisiomainontaa. 

Tällaisella televisiomainontaa koskevalla säännöstöllä tavoitellaan kuitenkin perustamissopimuksen 56 
artiklan 1 kohdassa (josta on muutettuna tullut EY 46 artiklan 1 kohta) tarkoitettuun kansanterveyden 
suojeluun liittyvää tavoitetta, sillä toimiiia, joilla rajoiteiaan mahdollisuuksia mainostaa alkoholijuomia 
ja pyritään siis estämään alkoholin väärinkäyttöä, suojellaan nimittäin kansanterveyttä. 
 
Lisäksi tällainen säännöstö on omiaan takaamaan kyseisen päämäärän saavuttamisen, eikä sillä 
ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän päämäärän saavuttamiseksi. Kyseisellä säännöstöllä nimittäin 
rajoitetaan tilanteita, joissa alkoholijuomia koskevia mainostauluja voidaan nähdä televisiossa, ja sillä 
voidaan tämän takia vähentää tällaisten viestien lähettämistä, mikä siten vähentää tilanteita, joissa 
televisionkatsojat voivat tulla houkutelluiksi kuluttamaan alkoholijuomia. 

(ks. 26,30 ja 31 kohta) 
 
 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto) 13 

päivänä heinäkuuta 2004 (*) 
 
 

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - EY:n perustamissopimuksen 59 artikla (josta on 
muutettuna tullut EY 49 artikla) - Televisiolähetykset - Mainonta - Kansallinen toimenpide, jolla 

kielletään kyseisessä jäsenvaltiossa kaupan pidettävien alkoholijuomien televisiomainonta siltä osin 
kuin kyse on epäsuorasta televisiomainonnasta, joka on seurausta mainostaulujen näkymisestä 

kuvaruudussa tiettyjä urheilutapahtumia edelleenlähetettäessä - 
Ns. Evin-laki 

Asiassa C-262/02, 

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään H. van Lier, prosessiosoite Luxemburgissa, 

kantajana, 

jota tukee 
 
ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehenään K. Manji, 
avustajanaan barrister K. Beal, 

väliintulijana, 

vastaan 

Ranskan tasavalta, asiamiehinään G. de Bergues ja R. Loosli-Surrans, 

vastaajana, 
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jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Ranskan tasavalta ei ole noudattanut 
EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 49 artikla) mukaisia 
velvoitteitaan, koska se on asettanut muiden jäsenvaltioiden alueella järjestettäviä urheilutapahtumia 
koskeville ranskalaisten televisiokanavien televisiolähetyksille Ranskassa edellytyksen, jonka mukaan 
kyseisistä lähetyksistä on ennalta poistettava alkoholijuomien mainokset, 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto), 

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann (esittelevä tuomari), 
A. Rosas, O Gulmann, J.-P. Puissochet ja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit R. Schintgen, S. von 
Bahr ja R. Silva de Lapuerta, 

julkisasiamies: A. Tizzano, 

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Mugica Arzamendi, 

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten iaaditun kertomuksen, 

kuultuaan komission, asiamiehinään H. van Lier ja W. VVils, Ranskan tasavallan, asiamiehinään G. de 
Bergues ja R. Loosli-Surrans, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, asiamiehenään K. Manji, 
avustajanaan barrister P. Harris, 25.11.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset, 
kuultuaan julkisasiamiehen 11.3.2004 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esittämän 
ratkaisuehdotuksen, 
 
on antanut seuraavan 

 
 
tuomion 

 

1 Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisöjen 
tuomioistuimeen 16.7.2002 ja jossa yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Ranskan 
tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen 59 artiklan (josta on muutettuna tullut EY 49 
artikla) mukaisia velvoitteitaan, koska se on asettanut muiden jäsenvaltioiden alueella järjestettäviä 
urheilutapahtumia koskeville ranskalaisten televisiokanavien televisiolähetyksille Ranskassa 
edellytyksen, jonka mukaan kyseisistä lähetyksistä on ennalta poistettava alkoholijuomien mainokset. 
 
 
Asiaa koskevat oikeussäännöt 
 
Aineellisoikeudelliset säännökset 

2 Ranskan 10.1.1991 annetulia loi n° 91 -32 relative ä la lutte contre le tabagisme et Talcoolisme -
nimisellä lailla (tupakkariippuvuuden ja alkoholismin vastaisia toimia koskeva laki) eli ns. Evin-lailla 
(Journal Officiel de la Republique Francaise (jäljempänä JORF) 12.1.1991, s. 615; jäljempänä Evin-
laki) on muutettu muun muassa code des debits de boissons -nimisen lain (anniskeluoikeuksia 
koskeva laki) L.17-L21 §:ää, joilla on rajoitettu tiettyjen alkoholijuomien mainontaa, eli niiden juomien, 
joiden alkoholipitoisuus on korkeampi kuin 1,2°. 

3 Kyseisten säännösten mukaan alkoholijuomien suora tai epäsuora televisiomainonta on kiellettyä, ja 
tämä kielto toistetaan lisäksi 27.3.1992 annetun decret n° 92-280 pris pour 1'application de Particle 27 
de la loi du 30 septembre 1986 relative ä la liberte de Communication et fixant les principes generaux 
concernant le regime applicable ä Ia publicite et au parrainage -nimisen asetuksen (viestinnän 
vapaudesta 30.9.1986 annetun lain 27 §:n soveltamisesta sekä mainontaan ja sponsorointiin 
sovellettavan säännöstön yleisistä periaatteista annettu asetus; JORF 28.3.1992, s. 4313) 8 §:ssä. 

4 Mainonnan muut muodot on sen sijaan hyväksytty Ranskan lainsäädännössä. Alkoholijuomien 
mainonta on siten sallittua esimerkiksi lehdissä, radiossa (tiettyjä kellonaikoja lukuun ottamatta) tai 
julisteissa ja kylteissä, joihin luetaan mukaan urheilukentille ja -halleihin sijoitetut mainostaulut ynnä 
muut. 
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5 Ranskan rikosoikeuden mukaan Evin-lain rikkominen katsotaan rikkomukseksi (delit). 

Menettelymääräykset 

6 Ranskan 30.9.1986 annetun loi n° 86-1067 relative ä la liberte de Communication -nimisen lain 
(viestinnän vapautta koskeva laki) eli niin sanotun Leotard-lain (JORF 1.10.1986, s. 11755) 42 §:n 1 
momentin mukaan Conseil superieur de Taudiovisuel -nimisen elimen (audiovisuaalisen viestinnän 
neuvosto; jäljempänä CSA) on valvottava Evin-lain soveltamista. CSA voi tältä osin vaatia 
televisiopalvelujen jakelijoita noudattamaan velvollisuuksiaan, ja jos nämä eivät noudata niille 
asetettuja vaatimuksia, CSA voi määrätä kyseisille televisiopalvelujen jakelijoille hallinnollisia 
seuraamuksia. CSA voi lisäksi saattaa kaikki tällaisten jakelijoiden suorittamat rikokset virallisen 
syyttäjän käsiteltäviksi. 
 
Soveltamissäännökset 

 
7 Ranskan viranomaiset, eli CSA ja nuoriso- ja urheiluasioista vastaava ministeriö, sekä 
toisaalta ranskalaiset televisiokanavat laativat vuonna 1995 käytännesäännöt, jotka julkaistiin Bulletin officiel 

du ministere de la Jeunesse et des Sports -lehdessä (nuoriso- ja urheiluasioista vastaavan ministeriön 
virallinen lehti) ja jotka koskivat Evin-lain säännösten tulkintaa siltä osin kuin kyse on näiden 
säännösten soveltamisesta ulkomailla järjestettävien urheilutapahtumien televisiolähetyksiin (eli suoriin 
lähetyksiin tai edelleenlähettämiseon), kun alkoholijuomien mainontaa on nähtävissä kyseisten 
urheilutapahtumien aikana esimerkiksi mainostauluissa tai urheilijoiden asuissa ja kun ne voivat näin 
ollen sisältää tässä laissa tarkoitettua alkoholijuomien epäsuoraa televisiomainontaa. 

8 Nämä käytännesäännöt eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niissä esitetään, että kun kyse on 
ulkomailla järjestettävistä kahden maan välisistä tapahtumista, joita näissä käytännesäännöissä 
kutsutaan muiksi tapahtumiksi, ranskalaisten televisiolähetystoiminnan harjoittajien sekä kaikkien 
muiden Ranskan lain alaisuuteen kuuluvien osapuolten (jäljempänä yhdessä ranskalaiset 
televisiolähetystoiminnan harjoittajat), jotka eivät voi vaikuttaa kuvausolosuhteisiin, on ryhdyttävä 
käytettävissä oleviin toimenpiteisiin estääkseen sen, että lähetyksessä näkyy alkoholijuomien 
tuotemerkkejä. Ranskalaisen televisiolähetystoiminnan harjoittajan on edelleenlähettämisoikeudet 
saadessaan siten ilmoitettava ulkomaisille sopimuskumppaneilleen Ranskan lainsäädännön 
vaatimuksista sekä kyseisten käytännesääntöjen määräyksistä. Kyseisen televisiolähetystoiminnan 
harjoittajan on lisäksi tosiasiallisten mahdollisuuksiensa mukaan ennen urheilutapahtuman 
lähettämistä tiedusteltava edelleenlähettämisoikeuksien haltijalta kyseisen urheilutapahtuman 
järjestämispaikalla olevista mainoksista. Televisiolähetystoiminnan harjoittajan on lopuksi käytettävä 
saatavilla olevia teknisiä menetelmiä siten, että alkoholijuomia koskevien mainostaulujen näkyminen 
televisiossa vältetään. 

9 Mitä sitä vastoin tulee ulkomailla järjestettäviin monikansallisiin tapahtumiin, ranskalaisten 
televisiolähetystoiminnan harjoittajien ei voida katsoa myöntyneen kuvaruudussa näkyvään 
mainontaan silloin, kun ne lähettävät kuvia, joiden kuvausolosuhteisiin ne eivät voi vaikuttaa. 

10 Tässä asiassa sovellettavassa käytännesääntöjen versiossa monikansalliset tapahtumat määritellään 
tapahtumiksi, "joita koskevat kuvat lähetetään edelleen hyvin monessa maassa, jolloin kuvien ei voida 
katsoa olevan suunnattuja pääasiallisesti ranskalaiselle yleisölle". Kahden maan väliset tapahtumat on 
sitä vastoin määritelty "muiksi kuin edellisessä kohdassa mainituiksi ulkomailla järjestettäviksi 
tapahtumiksi, kun edelleenlähettäminen on suunnattu erityisesti ranskalaiselle yleisölle". 

11 Asiakirja-aineistosta ilmenee, että CSA on käytännesääntöjen laatimisen lisäksi kääntynyt 
ranskalaisten televisiolähetystoiminnan harjoittajien puoleen, jotta nämä vaatisivat alkoholijuomia 
koskevien mainostaulujen poistamista tai luopuisivat kokonaan kyseessä olevan tapahtuman 
edelleenlähettämisestä. Kyseinen elin on ainakin yhdessä tapauksessa saattanut asian virallisen 
syyttäjän käsiteltäväksi, jotta tämä nostaisi syytteen ranskalaista televisiolähetystoiminnan harjoittajaa 
vastaan. Kyseisten käytännesääntöjen antamisen jälkeen CSA on kuitenkin vain kerran ryhtynyt 
toimiin tällaista televisiolähetystoiminnan harjoittajaa vastaan, ja tämä tapahtui lokakuussa 1996. 

 
 
Oikeudenkäyntiä edeltänyt menettely 
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12 Varattuaan Ranskan tasavallalle tilaisuuden huomautusten esittämiseen komissio lähetti kyseiselle 

jäsenvaltiolle 21.11.1996 perustellun lausunnon, joka koski sitä, että Ranskassa kaupan pidettäviä 
alkoholijuomia koskevan televisiomainonnan kieltäminen siltä osin kuin kyse on epäsuorasta 
televisiomainonnasta, joka on seurausta mainostaulujen näkymisestä kuvaruudussa muiden 
jäsenvaltioiden alueella järjestettäviä kahden maan välisiä urheilutapahtumia edelleenlähetettäessä, 
vaikuttaa komission mielestä olevan vastoin palvelujen tarjoamisen vapautta. Kyseistä jäsenvaltiota 
kehotettiin lisäksi toteuttamaan tämän perustellun lausunnon noudattamiseksi vaadittavat toimenpiteet 
kahden kuukauden määräajassa lausunnon tiedoksiantamisesta lukien. 
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13 Komission ja Ranskan viranomaisten yhteydenpito jatkui tämän jälkeen, ja viimeksi mainitut 
viranomaiset muokkasivat käytännesääntöjä monin tavoin. 

14 Todettuaan kuitenkin, että Evin-lain soveltamiseen liittyi edelleen käytännön ongelmia ja että Ranskan 
viranomaisten ehdottamat muutokset eivät olleet omiaan ratkaisemaan niitä, komissio päätti nostaa nyt 
esillä olevan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan kanteen. 

15 EY:n tuomioistuimen perussäännön 37 artiklan ensimmäisen kohdan ja yhteisöjen 
tuomioistuimenJvöjärjestyksen 93 artiklan 1 kohdan nojalla Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin 
yhdistynyt kuningaskunta hyväksyttiin yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 3.12.2002 antamalla 
määräyksellä väliintulijaksi tukemaan komission vaatimuksia. 
 
 
Kanne 

 
16 Komissio esittää kanteensa tueksi vain yhden kanneperusteen, joka perustuu siihen, että 

Ranskan säännökset, joilla kielletään Ranskassa kaupan pidettäviä alkoholijuomia koskeva 
televisiomainonta siltä osin kuin kyse on epäsuorasta televisiomainonnasta, joka on seurausta 
mainostaulujen näkymisestä kuvaruudussa muiden jäsenvaltioiden alueella järjestettäviä 
kahden maan välisiä urheilutapahtumia edelleenlähetettäessä (jäljempänä kyseessä oleva 
televisiomainontaa koskeva säännöstö), ovat perustamissopimuksen 59 artiklan vastaisia. 

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat 

17 Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittävät, että televisiomainontaa koskeva Ranskan 
säännöstö on perustamissopimuksen 59 artiklan vastainen. 

18 Kyseinen säännöstö sisältää nimittäin rajoituksia mainospalvelujen sekä televisio-ohjelmien 
lähettämistä koskevien palvelujen tarjoamisen vapaudelle. 

19 Vaikka tämä säännöstö voi periaatteessa olla oikeutettu kansanterveyden suojelua koskevien syiden 
takia, kuten on myönnetty EY:n perustamissopimuksen 56 artiklan 1 kohdassa (josta on muutettuna 
tullut EY 46 artiklan 1 kohta), luettuna yhdessä EY:n perustamissopimuksen 66 artiklan kanssa (josta 
on tullut EY 55 artikla), tällainen säännöstö on kuitenkin suhteellisuusperiaatteen vastainen. 

20 Ranskan hallitus väittää sitä vastoin, että televisiomainontaa koskeva Ranskan säännöstö ei ole 
perustamissopimuksen 59 artiklan vastainen. 

21 Vaikka kyseinen säännöstö sisältää perustamissopimuksen 59 artiklassa tarkoitetun rajoituksen, 
säännöstö on joka tapauksessa oikeutettu kansanterveyden suojelua koskevien perusteiden takia sekä 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ%5e%5e
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sovellettavien säännösten kiertämisen estämiseksi. Ranskan hallitus väittää lisäksi, että tällainen 
säännöstö on oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin nähden. 

 
Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta 

 
22 Perustamissopimuksen 59 artiklassa vaaditaan palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien 

kaikkien rajoitusten poistamista, vaikka niitä sovellettaisiin erotuksetta sekä kotimaisiin 
palvelujen tarjoajiin että muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin palvelujen tarjoajiin, jos näillä 
rajoituksilla estetään toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen ja siellä vastaavanlaisia palveluja 
lainmukaisesti tarjoavan henkilön toiminta tai haitataan muutoin tätä toimintaa (ks. vastaavasti 
asia C-76/90, Säger, tuomio 25.7.1991, Kok. 1991, s. 1-4221, 12 kohta ja asia C-58/98, 
Corsten, tuomio 3.10.2000, Kok. 2000, s. 1-7919, 33 kohta). Lisäksi palvelujen tarjoamisen 
vapaudesta hyötyvät sekä palvelujen tarjoaja että niiden vastaanottaja (ks. vastaavasti 
yhdistetyt asiat 286/82 ja 26/83, Luisi ja Carbone, tuomio 31.1.1984, Kok. 1984, s. 377, Kok. 
Ep. VII, s. 455, 16 kohta). 

23 Palvelujen tarjoamisen vapautta voidaan yhdenmukaistavien yhteisön toimien puuttuessa kuitenkin 
rajoittaa kansallisilla säännöksillä, jotka ovat perusteltuja syistä, jotka on mainittu 
perustamissopimuksen 56 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä perustamissopimuksen 66 artiklan 
kanssa, tai yleistä etua koskevista pakottavista syistä (ks. vastaavasti asia C-243/01, Gambelli ym., 
tuomio 6.11.2003, 60 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoeimassa). 

24 Tältä osin on jäsenvaltioiden asiana päättää kansanterveyden suojelun tasosta sekä tavasta, jolla 
kyseinen taso on tarkoitus saavuttaa. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tältä osin noudatettava 
perustamissopimuksessa asetettuja rajoja ja erityisesti suhteellisuusperiaatetta (ks. yhdistetyt asiat C-
1/90 ja C-176/90, Aragonesa de Publicidad Exterior ja Publivfa, tuomio 25.7.1991, Kok. 1991, s. 1-
4151, Kok. Ep. XI, s. I-387, 16 kohta), mikä edellyttää, että noudatetut toimet ovat omiaan takaamaan 
niillä tavoiteltavan päämäärän toteutumisen ja että niillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän 
päämäärän saavuttamiseksi (ks. erityisesti em. asia Säger, tuomion 15 kohta; yhdistetyt asiat C-
369/96 ja C-376/96, Arblade ym., tuomio 23.11.1999, Kok. 1999, s. I-8453, 35 kohta; em. asia 
Corsten, tuomion 39 kohta ja asia C-390/99, Canal Satelite Digital, tuomio 22.1.2002, Kok. 2002, s. I-
607, 33 kohta). 

25 Koska alaa koskevia yhdenmukaistavia yhteisön toimia ei ole olemassa, käsiteltävänä olevassa 
asiassa on siis sen arvioimiseksi, onko komission esittämä kanneperuste perusteltu, tarkasteltava 
vuorotellen kolmea seikkaa, eli sitä, onko kyseessä perustamissopimuksen 59 artiklassa tarkoitettu 
rajoitus, mahdollisuutta oikeuttaa kyseessä oleva televisiomainontaa koskeva Ranskan säännöstö 
perustamissopimuksen 56 artiklan 1 kohdan perusteella, luettuna yhdessä perustamissopimuksen 66 
artiklan kanssa, sekä kyseisen säännöstön oikeasuhteisuutta. 

26 Ensiksi on todettava, että televisiomainontaa koskeva Ranskan säännöstö muodostaa 
perustamissopimuksen 59 artiklassa tarkoitetun rajoituksen palvelujen tarjoamisen vapaudelle. Tällä 
säännöstöllä nimittäin rajoitetaan mainospalvelujen tarjoamisen vapautta, sillä mainostaulujen 
omistajien on ennalta kieltäydyttävä kaikista alkoholijuomia koskevista mainoksista silloin kun 
urheilutapahtuma voidaan edelleenlähettää Ranskassa. Toisaalta tällä samalla säännöstöllä estetään 
televisio-ohjelmien lähettämistä koskevien palvelujen tarjoaminen. Ranskalaisten lähetystoiminnan 
harjoittajien on nimittäin kieltäydyttävä kaikkien sellaisten urheilutapahtumien edeileenlähettämisestä, 
joiden aikana on näkyvissä Ranskassa kaupan pidettävien alkoholijuomien mainoksia. Lisäksi 
Ranskan ulkopuolella järjestettävien 
i IKKQIII itpr\at - it i imion iöriÄO+öiät öi\ /Öt \tr\'t m\/\/rlä QrlolloQ n!ähott ömien il/Qi iL-oio ron oL-oloi oil lo ui i  IUIIU IUJ^UI i  IUI i uwt i    jct i  ui vui    v \si    tuyyuu    UUUIIUUI i iui  iu uui i  i ii jwi(\^urwiu    f  ai loFxuidiiJii iC- 

lähetystoiminnan harjoittajille silloin kun tällaisiin tapahtumiin keskittyneiden televisio-ohjelmien 
lähettäminen voi sisältää kyseisten alkoholijuomien epäsuoraa televisiomainontaa. 

27 Ranskan hallituksen väitettä, jolla se on pyrkinyt torjumaan kyseisen säännöstön katsomisen 
perustamissopimuksen 59 artiklassa tarkoitetuksi rajoitukseksi, ei voida tältä osin hyväksyä. 

28 Vaikka pitää paikkansa, että on teknisesti mahdollista käsitellä kuvia siten, että alkoholijuomia 
mainostavat mainostaulut kätketään mainostaulukohtaisesti, tällaisten tekniikoiden käyttäminen 
merkitsisi kuitenkin suuria lisäkuluja ranskalaisille televisiolähetystoiminnan harjoittajille, kuten 
Ranskan hallitus sitä paitsi myönsi istunnossa. 
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29 Mitä sitten tulee väitteeseen, jonka mukaan kyseessä oleva televisiomainontaa koskeva Ranskan 
säännöstö koskee syrjimättömällä tavalla paitsi Ranskassa valmistettuja alkoholijuomia myös mistä 
hyvänsä muualta peräisin olevia alkoholijuomia silloin kun niitä pidetään kaupan Ranskan alueella, on 
riittävää todeta, että kun kyse on palvelujen tarjoamisen vapaudesta, ainoastaan kyseessä olevan 
palvelun alkuperällä voi olla merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa. 

30 Toiseksi on todettava, että televisiomainontaa koskevalla Ranskan säännöstöllä tavoitellaan 
perustamissopimuksen 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun kansanterveyden suojeluun liittyvää 
tavoitetta, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 69 kohdassa selkeästi todennut. Toimilla, 
joilla rajoitetaan mahdollisuuksia mainostaa alkoholijuomia ja pyritään siis estämään alkoholin 
väärinkäyttöä, suojellaan nimittäin kansanterveyttä (ks. asia 152/78, 

komissio v. Ranska, tuomio 10.7.1980, Kok. 1980, s. 2299, 17 kohta; em. yhdistetyt asiat Aragonesa de 
Publicidad Exterior ja Publivfa, tuomion 15 kohta ja asia C-405/98, Gourmet International Products, 
tuomio 8.3.2001, Kok. 2001, s. 1-1795, 27 kohta). 

31 Kolmanneksi on myös tärkeää todeta, että televisiomainontaa koskeva Ranskan säännöstö on omiaan 
takaamaan sen kansanterveyden suojelua koskevan päämäärän saavuttamisen, johon kyseisellä 
säännöstöllä pyritään. Lisäksi tällä säännöstöllä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tällaisen päämäärän 
saavuttamiseksi. Kyseisellä säännöstöllä nimittäin rajoitetaan tilanteita, joissa alkoholijuomia koskevia 
mainostauluja voidaan nähdä televisiossa, ja sillä voidaan tämän takia vähentää tällaisten viestien 
lähettämistä, mikä siten vähentää tilanteita, joissa televisionkatsojat voivat tulla houkutelluiksi 
kuluttamaan alkoholijuomia. 

32 Väitteitä, jotka komissio ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat esittäneet osoittaakseen kyseisen 
säännöstön olevan suhteellisuusperiaatteen vastainen, ei voida tältä osin hyväksyä. 

33 Mitä sitten tulee väitteeseen, jonka mukaan televisiomainontaa koskeva Ranskan säännöstö on 
epäjohdonmukainen, koska sitä sovelletaan ainoastaan alkoholijuomiin, joiden alkoholipitoisuus on 
korkeampi kuin 1,2°, koska se koskee ainoastaan televisiomainontaa ja koska sitä ei sovelleta 
tupakkaa koskevaan mainontaan, on riittävää todeta, että jäsenvaltioiden asiana on päättää 
kansanterveyden suojelun tasosta sekä tavasta, jolla kyseinen taso on tarkoitus saavuttaa (ks. em. 
yhdistetyt asiat Aragonesa de Publicidad Exterior ja Publivfa, tuomion 16 kohta). 

34 Sen väitteen osalta, jonka mukaan kyseisestä säännöstöstä olisi käytännössä seurauksena se, että 
tapahtumia ei voitaisi lähettää kokonaisuudessaan, vaikka olisi käytettävissä vähemmän rajoittavia 
toimenpiteitä taata kansanterveyden suojelu, on todettava, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksensa 
103 ja 104 kohdassa esittämistä syistä - ottaen huomioon tällä hetkellä käytettävissä olevat tekniset 
keinot ja toisaalta niistä aiheutuvat huomattavat kulut - tällä hetkellä ei ole käytettävissä vähemmän 
rajoittavaa toimenpidettä, jonka avulla voitaisiin estää tai kätkeä alkoholijuomia koskeva epäsuora 
televisiomainonta, joka on seurausta mainostauluista, jotka näkyvät urheilutapahtumia 
edelleenlähetettäessä. Koska tämä mainonta näkyy kuvaruuduissa vain äkillisesti ja ainoastaan 
muutaman sekunnin ajan, sen sisältöä ei voida valvoa, eikä kuvaruudussa näkyvän mainosviestin 
yhteyteen voida lisätä alkoholin liiallisesta käytöstä aiheutuvia vaaroja koskevia varoituksia. 

35 Mitä sitten tulee väitteeseen, jonka mukaan televisiomainontaa koskeva Ranskan säännöstö johtaa 
siihen, että alkoholijuomia koskeva mainonta on sallittua tilanteissa, joissa ranskalaisen yleisön 
absoluuttinen lukumäärältä on hyvin suuri (monikansalliset tapahtumat), kun taas se on kiellettyä 
silloin, kun ranskalainen yleisö on lukumäärältään pienempi (kahden maan väliset tapahtumat), on 
riittävää todeta, että kun kyseisessä säännöstössä kielto rajoitetaan epäsuoraan mainontaan, jota 
näytetään erityisesti ranskalaiselle yleisölle suunnattuja urheilutapahtumia edelleenlähetettäessä, ja 
kun mainonta voidaan siis näiden urheilutapahtumien osalta kohdistaa pelkästään tähän yleisöön, 
kyseinen toimenpide on tämän johdosta vähemmän vahingollinen palvelujen tarjoamisen vapaudelle ja 
näin ollen oikeammassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

36 Sama koskee väitettä, jonka mukaan televisiomainontaa koskevaa Ranskan kyseistä säännöstöä 
sovelletaan käytännössä ainoastaan Ranskassa kaupan pidettävien alkoholijuomien 
televisiomainontaan. Kun riidanalainen kielto on rajoitettu Ranskassa kaupan pidettävien tavaroiden 
mainontaan ja kun tämän kieiion soveltamisalaa on täten rajoitettu, palvelujen tarjoamisen vapautta 
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koskevat rajoitukset vähenevät, ja ne ovat näin ollen oikeammassa suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään nähden. 

37 Sen väitteen osalta, jonka mukaan alkoholijuomia koskeva mainonta on sallittua joissain 
jäsenvaltioissa, on todettava, että kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 106 kohdassa 
selkeästi esittänyt, se, että jäsenvaltio asettaa määräyksiä, jotka eivät ole yhtä ankaria kuin toisen 
jäsenvaltion asettamat määräykset, ei merkitse, että nämä toisen jäsenvaltion   määräykset   rikkoisivat   
suhteellisuusperiaatetta   (asia   C-384/93,   Alpine 

Investments, tuomio 10.5.1995, Kok. 1995, s. 1-1141, 51 kohta). 

38 Mitä sitten tulee väitteeseen, jonka mukaan mainontaa koskevan Ranskan säännöstön soveltaminen 
voisi johtaa päällekkäisyyteen sen valvonnan kanssa, joka on jo suoritettu toisessa jäsenvaltiossa 
noudatettavien menettelytapojen perusteella, on todettava, että kuten julkisasiamies on lausunut 
ratkaisuehdotuksensa 105 kohdassa, jos jäsenvaltio, jossa urheilutapahtuma järjestetään, kieltää 
alkoholia mainostavien mainostaulujen kuvien lähettämisen, kyseinen tapahtuma voidaan 
edelleenlähettää Ranskassa ilman valvonnan tarvetta. Jos tällaista kieltoa ei sen sijaan ole siinä 
jäsenvaltiossa, jossa kyseinen tapahtuma järjestetään, Ranskan viranomaiset suorittavat yksin kyseistä 
valvontaa. 

39 Sen väitteen osalta, jonka mukaan jotkut kyseisen säännöstön säännökset ovat moniselitteisiä, on 
lopuksi riittävää todeta, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksensa 91 kohdassa esittämien syiden 
johdosta kyseessä olevat säännökset ovat riittävän selkeitä ja täsmällisiä. Kyseisessä 
televisiomainontaa koskevassa säännöstössä rajataan nimittäin asianomaisten lähetystoiminnan 
harjoittajien kannalta riittävän tarkasti ne tapaukset, joissa urheilutapahtumien edelleenlähettäminen on 
kiellettyä. 

40 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että sitä ainoaa kanneperustetta, jonka komissio on kanteensa tueksi 
esittänyt, ei voida hyväksyä, ja kanne on näin ollen hylättävä. 
 
 
Oikeudenkäyntikulut 

 
41 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, 

velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Ranskan 
tasavalta on vaatinut komission velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska komissio on 
hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Kyseisen artikian 4 kohdan 
ensimmäisen alakohdan nojalla Yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. 
 

Näillä perusteilla 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto) on 

antanut seuraavan tuomiolauselman: 

1) Kanne hylätään. 

2) Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 

3) Ison-Britannian ja Pohjois-lrlannin yhdistynyt kuningaskunta vastaa omista 
oikeudenkäyntikuluistaan. 

Skouris Jann 
Gulmann Puissochet 
Schintgen von Bahr 
Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä heinäkuuta 2004. 

R

.

 

G
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rass kirjaaja Rosas 
Cunha Rodrigues 
Silva de Lapuerta 

 

V. Skouris 

presidentti 
 
" Oikeudenkäyntikieli: ranska. 

Avis juridique important 

Mr 6aa/d$ö6 A/p 
 

6199830405 
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 8 päivänä maaliskuuta 2001. -
Konsumentombudsmannen (KO) vastaan Gourmet International Products AB (GIP). -
Ennakkoratkaisupyyntö: Stockholms tingsrätt - Ruotsi, - Tavaroiden vapaa liikkuvuus  EY:n 
perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla (joista on muutettuna tullut EY 28 ja EY 30 artikla) - Palvelujen 
tarjoamisen vapaus - EY:n perustamissopimuksen 56 ja 59 artikla (joista on muutettuina tullut EY 46 ja 
EY 49 artikla) - Alkoholijuomien mainontaa koskeva Ruotsin lainsäädäntö - Myyntijärjestelyt - 
Määrällistä rajoitusta vaikutukseltaan vastaava toimenpide - Perustelu kansanterveyden suojelulla. - 
Asia C-405/98. 

Oikeustapauskokoelma 2001 sivu 1-01795 
 
 

Tiivistelmä 
Asianosaiset 
Tuomion perustelut 
Päätökset oikeudenkäyntikuluista 
Päätöksen päätösosa 

 
 

Avainsanat 
 
1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus - Poikkeukset - Kansanterveyden suojelu - Alkoholijuomien 
mainontakielto - Sallittavuuden edellytys 

(EY:n  perustamissopimuksen  30  ja  36  artikla  (joista  on  muutettuina  tullut  EY  28  ja  EY  30  
artikla)) 

2. Palvelujen tarjoamisen vapaus - Rajoitukset - Alkoholijuomien mainontakielto - 
Perusteleminen kansanterveyden suojelulla - Edellytys 

(EY:n perustamissopimuksen 56 ja 59 artikla (joista on muutettuina tullut EY 46 ja EY 49 
artikla)) 

 
 

Tiivistelmä 
 
$$1. Kansallisessa lainsäädännössä säädetty alkoholijuomien mainoskielto ei ole ristiriidassa 
perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) 
kanssa, ellei käy ilmi, että kansanterveyttä pystytään suojelemaan alkoholin aiheuttamilta haitoilta 
toimenpiteillä, jotka vaikuttavat vähemmän yhteisön sisäiseen kauppaan, kun otetaan huomioon 
kyseessä olevan jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat. 

( ks. 34 kohta ja tuomiolauselma ) 
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2. Kansallisessa lainsäädännössä säädetty alkoholijuomien mainoskielto ei ole ristiriidassa 
perustamissopimuksen 56 ja 59 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 46 ja EY 49 artikla) 
kanssa, ellei käy ilmi, että kansanterveyttä pystytään suojelemaan alkoholin aiheuttamilta haitoilta 
toimenpiteillä, jotka vaikuttavat vähemmän yhteisön sisäiseen kauppaan, kun otetaan huomioon 
kyseessä olevan jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat. 

( ks. 42 kohta ja tuomiolauselma ) 

Asianosaiset 
 
Asiassa C-405/98, 

jonka Stockholms tingsrätt (Ruotsi) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (Josta on tullut 
EY234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa 
tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa 
Konsumentombudsmannen 

vastaan 

Gourmet International Products AB (GIP) 

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30, 36, 56ja 59 artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28, EY 
30, EY 46 ja EY 49 artikla) tulkinnasta, 
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto), 

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Gulmann sekä tuomarit V. Skouris, J.-P. Puissochet 
(esittelevä tuomari), R. Schintgen ja F. Macken, 

julkisasiamies: F. G. Jacobs, 

kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein, 

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet 

- Konsumentombudsmannen, asiamiehenään ställföreträdande konsumentombudsman M. Äbyhammar, 

- Gourmet International Products AB (GIP), edustajanaan asianajaja U. Djurberg, 

- Ruotsin hallitus, asiamiehenään A. Kruse, 

- Ranskan hallitus, asiamiehinään K. Rispal-Bellanger ja R. Loosli-Surrans, 

- Suomen hallitus, asiamiehenään T. Pynnä, 

- Norjan hallitus, asiamiehenään H. Se/and, 

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään L. Ström ja K. Banks, 

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen, 

kuultuaan Gourmet International Products AB:n (GIP), Ruotsin, Ranskan ja Suomen hallitusten sekä komission 
19.10.2000 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset, 

kuultuaan julkisasiamiehen 14.12.2000pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen, 

on antanut seuraavan 

tuomion 
 
 

Tuomion perustelut 

1 Stockholms tingsrätt on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 18.9.1998 tekemällään päätöksellä, joka on 
saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 16.11.1998, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut 
EY234 artikla) nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä EY:n perustamissopimuksen 30, 36, 56ja 59 artiklan 
(joista on muutettuina tullut EY 28, EY 30, EY 46 ja EY 49 artikla) tulkinnasta. 

2 Nämä kysymykset on esitetty onsumentombudsmannenin (Ruotsin kuluttaja-asiamies, jäljempänä kuluttaja-
asiamies) nostettua kanteen, jolla se vaatii, että Gourmet International Products AB:tä (jäljempänä GIP) 
kielletään julkaisemasta alkoholijuomamainoksia aikakauslehdissä. 

Kansallinen lainsäädäntö 

3 Lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker (alkoholijuomien myynninedistämiseltä 
annettu Ruotsin laki 1978:763), sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä alkoholreklamlagen), tuli 
voimaan 1.7.1979, ja sitä sovelletaan sen 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittajien kuluttajille suuntaamaan 
alkoholijuomien myynninedistämiseen. Alkohollagenin (Ruotsin alkoholilaki 1994:1738) mukaan alkoholijuomia 
ovat juomat, joiden 
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alkoholipitoisuus on enemmän kuin 2,25 tilavuusprosenttia. Näitä juomia ovat väkevät alkoholijuomat, viini, 
vahva olut (alkoholipitoisuus enemmän kuin 3,5 tilavuusprosenttia) ja olut (alkoholipitoisuus 2,25-3,5 
tilavuusprosenttia). 

4 Alkoholreklamlagenin 2 §:ssä säädetään seuraavaa: 

"Alkoholin käyttöön liittyvien terveysvaarojen vuoksi alkoholijuomien myynninedistämisessä on noudatettava 
erityistä varovaisuutta. Mainonta tai muu myynninedistäminen ei saa olla tunkeilevaa tai päällekäyvää eikä sillä 
saa rohkaista nauttimaan alkoholijuomia. 

Alkoholijuomien mainonta radiossa tai televisiossa on kiellettyä. Tämä koskee myös 
satelliittilähetyksiä, joihin sovelletaan radio- ja televisiolakia (1996:844). 

Väkevien alkoholijuomien, viinin tai vahvan oluen myynninedistämisessä ei saa käyttää aikakauslehdissä tai 
muissa sellaisissa painovapausasetuksen soveltamisalaan kuuluvissa lehdissä julkaistuja mainoksia, jotka ovat 
julkaisemisen osalta rinnastettavissa aikakauslehtiin. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos lehtiä on saatavilla 
ainoastaan tällaisten juomien myyntipaikoissa. Laki (1996:851)." 

5 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että alkoholreklamlagenin tavoitteena on rajoittaa kuluttajille suunnattua 
alkoholijuomien myynninedistämistä, joten kieltoa julkaista mainoksia aikakausjulkaisuissa ei sovelleta 
ammattijulkaisuihin, joilla tarkoitetaan lähinnä alan ammattilaisille eli valmistajille ja ravintolatoiminnan 
harjoittajille tarkoitettuja julkaisuja. 

6 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että alkoholreklamlagenissa säädetyn erityistä varovaisuutta 
koskevan vaatimuksen kanssa ristiriidassa ovat muun muassa ulkomainonta ja suoraan yksityishenkilöille 
suunnattu mainonta. 

Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä oleva asia 

7 GIP julkaisee Courmet-nimistä lehteä. Tilaajille suunnatun Gourmetn numero 4 (elo-lokakuu 1997) sisälsi 
kolme kokosivun alkoholimainosta: yhden sivun punaviinimainoksen ja kaksi sivua viskimainoksia. Kaupoissa 
myytävissä numeroissa näitä sivuja ei ollut. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan 9300 tilaajasta 90 prosenttia on 
alan ammattilaisia eli elinkeinonharjoittajia ja 10 prosenttia yksityishenkilöltä. 

8 Kuluttaja-asiamies vaatii, että Stockholms tingsrätt kieltää GIP:tä sakon uhalla osallistumasta tällaisilla 
alkoholreklamlagenin 2 §:n vastaisilla mainoksilla alkoholijuomien kuluttajille suunnattuun 
myynninedistämiseen. 

9 GIP vaatii kanteen hylkäämistä väittämällä etenkin, että kanteen perustana oleva 
lainsäädäntö on yhteisön oikeuden vastainen. 

 

10 Kannetta käsitellessään tingsrätt on pohtinut erityisesti,, voidaanko kansallisten säännösten, joilla 
kielletään ehdottomasti tietyntyyppinen mainonta, katsoa olevan perustamissopimuksen 30 artiklassa 
tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia vaikutuksiltaan vastaavia toimia, ja jos näin on, voidaanko niiden katsoa 
olevan niiden tavoite huomioon ottaen laillisia perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella. Kansallinen 
tuomioistuin pohtii myös, ovatko tällaiset kansalliset säännökset ristiriidassa palvelujen tarjoamisen vapauden 
kanssa. 

11 Koska Stockholms tingsrätt on pitänyt asian ratkaisuun vaikuttavien perustamissopimuksen määräysten 
tulkintaa tarpeellisena, se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat 
ennakkoratkaisukysymykset: 

"1) Onko EY:n perustamissopimuksen 30 tai 59 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle 
lainsäädännölle, joka sisältää alkoholreklamlagenin 2 §:ssä säädetyn kaltaisen yleisen alkoholimalnontaa 
koskevan kiellon? 

2) Jos kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko tällaista kieltoa pitää perusteltuna ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisena, kun tavoitteena on ihmisten terveyden ja elämän suojeleminen?" 

12 Kuluttaja-asiamies valitti ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä 
Marknadsdomstoleniin (Ruotsin markkinatuomioistuin), joka hylkäsi valituksen 11.3.1999 
tekemällään päätöksellä. 

Tavaroiden vapaa liikkuvuus 

13 Näillä ennakkoratkaisukysymyksillä, joita on tarkoituksenmukaista tutkia yhdessä, 
kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, onko alkoholreklamlagenin 2 §:ssä säädetyn kaltainen 
alkoholijuomien mainonnan kieltäminen ristiriidassa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien 
perustamissopimuksen määräysten kanssa. 

ij*     14 Kuluttaja-asiamies ja huomautuksia esittäneet hallitukset myöntävät, että mainonnan 
kieltäminen Ruotsissa vaikuttaa alkoholijuomien ja siis myös muista jäsenvaltioista tuotujen alkoholijuomien 
myyntiin Ruotsissa, sillä Ruotsin lainsäädännön tarkoituksena on nimenomaan alkoholin kulutuksen 
rajoittaminen. 
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15 Kuluttaja-asiamies ja väliintulljoina esiintyvät hallitukset kuitenkin muistuttavat, että yhdistetyissä asioissa 
C-267/91ja C-268/91, Keck ja Mithouard, 24.11.1993 annetun tuomion (Kok. 1993, s. 1-6097) 16 kohdassa 
yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tiettyjä myyntijärjestelyjä rajoittavilla tai ne kieltävillä kansallisilla 
oikeussäännöillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden välistä kauppaa, jos niitä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltion alueella 
toimiviin toimijoihin ja jos niillä on oikeudellisesti ja tosiasiallisesti sama vaikutus sekä kotimaisten tuotteiden 
että muista jäsenvaltioista maahantuotujen tuotteiden markkinointiin, ja katsovat tällä perusteella, että 
pääasiassa kyseessä oleva mainonnan kielto ei ole jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoitus, koska se täyttää 
yhteisöjen tuomioistuimen kyseessä olevassa asiassa antamassa tuomiossa asettamat kriteerit 

16 GIP:n mukaan kyseessä olevalla ehdottomalla kiellolla ei täytetä näitä kriteereitä. Varsinkin on huomattava, 
että kielto kohdistuu raskaammin maahantuotuihin kuin kyseessä olevassa jäsenvaltiossa tuotettuihin 
tavaroihin. 

17 Komissio katsoo, että kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioida tosiseikkojen 
perusteella, rajoitetaanko yhteisön sisäistä kauppaa, mutta se epäilee GIP:n tavoin sitä, 
täyttyvätkö asiassa tämän tuomion 15 kohdassa mainitut kriteerit. 

18 On muistettava, että edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Keck ja Mithouard annetun tuomion 17 
kohdan mukaan kansalliset oikeussäännöt, joilla rajoitetaan tiettyjä myyntijärjestelyjä tai kielletään ne, eivät 
saa olla omiaan estämään toisesta jäsenvaltiosta tuotujen tuotteiden markkinoillepääsyä eivätkä rajoittamaan 
sitä enempää kuin kotimaisten tuotteiden markkinoille pääsyä, tai muuten nämä myyntijärjestelyt kuuluvat 
perustamissopimuksen 30 artiklan soveltamisalaan. 

19 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut yhdistetyissä asioissa C-34/95-C-36/95, De Agostinija TV-Shop, 
9.7.1997antamansa tuomion (Kok. 1997, s. 1-3843) 42 kohdassa, että ei ole mahdotonta, että jäsenvaltiossa 
laillisesti myydyn tuotteen osalta tietyn myynninedistämiskeinon ehdottomalla kiellolla saattaa olla suurempi 
vaikutus muista jäsenvaltioista tuotuihin kuin kotimaisiin tuotteisiin. 

20 On kuitenkin selvää, että kansallisessa tuomioistuimessa kyseessä olevan kaltaisella mainontakiellolla paitsi 
estetään tietyn tuotteen tietyntyyppinen myynninedistäminen myös kielletään todellisuudessa valmistajia ja 
maahantuojia mainostamasta millään tavoin tuotteitaan kuluttajille muutamia vähämerkityksisiä poikkeuksia 
lukuun ottamatta. 

21 Kansallisen tuomioistuimen asiana on tutkia tarkoin kyseessä olevaan Ruotsin tilanteeseen liittyvät 
tosiseikat, mutta yhteisöjen tuomioistuin voi jopa tällaista analyysiä tekemättä todeta, että koska on kyse 
alkoholijuomien kaltaisista tuotteista, joiden kulutus on sidoksissa perinteisiin sosiaalisiin tapoihin ja paikallisiin 
tottumuksiin, kaikkea kuluttajille suunnattua ja sekä lehti-ilmoittelua että radio- ja televisio-, suora- ja 
ulkomainontaa koskevalla kiellolla rajoitetaan enemmän muista jäsenvaltioista tuotavien tuotteiden markkinoille 
pääsyä kuin kotimaisten tuotteiden markkinoille pääsyä, sillä kuluttaja tuntee luonnollisesti paremmin 
kotimaiset tuotteet. 

22 Tätä päätelmää eivät horjuta kuluttaja-asiamiehen ja Ruotsin hallituksen antamat tiedot, jotka koskevat 
pääasiallisesti maahantuodun viinin ja viskin kulutuksen kehitystä Ruotsissa verrattuna vodkan kaltaisten, 
pääasiallisesti ruotsalaisten tuotteiden kulutuksen kehitykseen. Ensinnäkään ei ole mahdotonta, että mainittu 
kehitys olisi ollut jyrkempää, jos kyseessä olevaa lainsäädäntöä ei olisi ollut, ja toiseksi toimitetut tiedot 
koskevat ainoastaan joitakin alkoholijuomia, eivätkä varsinkaan oluen kulutusta. 

23 Lisäksi on todettava, että vaikka mainoksia sisältäviä julkaisuja voi pitää saatavilla myyntipaikoissa, Ruotsin 
vähittäismyyntimonopoli Systembo/aget AB, joka on Ruotsin valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jakaa 
myyntipaikoissaan todellisuudessa ainoastaan omaa lehteään. 

24 Tällä Ruotsin lainsäädännöllä ei kuitenkaan kielletä niin sanottua tekstimainontaa eli sitä, että julkaisun 
toimitettuun sisältöön kuuluvissa artikkeleissa kerrotaan tuotteista, joita julkaisussa ei saada suoraan 
mainostaa. Komissio toteaa aivan oikein, että useista, varsinkin kulttuurisista syistä ruotsalaisten valmistajien 
on helpompi mainostaa tuotteitaan tällä tavalla kuin niiden kilpailijoiden, joiden kotipaikka on jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa. Tämä seikka on omiaan kärjistämään suoraan kuluttajille suunnatun mainonnan ehdottoman 
kiellon 
aiheuttamaa epätasapainoa. 

25 Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaisen 
mainoskiellon on siis katsottava kohdistuvan raskaammin muista jäsenvaltioista peräisin 
oleviin kuin kotimaisiin tuotteisiin, joten se on perustamissopimuksen 30 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva jäsenvaltioiden välisen kaupan rajoitus. 

26 Tällainen rajoitus voi kuitenkin olla perusteltavissa perustamissopimuksen 36 artiklassa määrätyllä, 
kansanterveyden suojelua koskevalla yleisen edun mukaisella syyllä. 

27 On selvää, että lainsäädännöllä, jolla rajoitetaan mahdollisuuksia mainostaa alkoholijuomia ja pyritään siis 
estämään alkoholin väärinkäyttöä, suojellaan kansanterveyttä (asia 152/78, komissio v. Ranska, tuomio 
10.7.1980, Kok. 1980, s. 2299,17 kohta ja yhdistetyt asiat C-l/90 ja C-176/90, Aragonesa de Publicidad 
Exterior ja Publivfa, tuomio 25.7.1991, Kok. 1991, s. I-4151, 15 kohta). 
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28 Jotta kansanterveyteen liittyvillä syillä voitaisiin perustella kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa 
asiassa kyseessä olevan mainoskiellon kaltainen rajoitus, on lisäksi tarpeen, että toimenpide on oikeassa 
suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja että se ei ole mielivaltaisen syrjinnän keino tai jäsenvaltioiden 
välisen kaupan peitelty rajoitus. 

29 Kuluttaja-asiamies ja vällintulijoina esiintyvät hallitukset väittävät, että kyseessä olevaan mainoskleltoon 
voidaan soveltaa perustamissopimuksen 36 artiklassa määrättyä poikkeusta. Kuluttaja-asiamies ja Ruotsin 
hallitus korostavat erityisesti, että tämä kielto ei ole ehdoton ja että se ei estä yleisöä saamasta halutessaan 
tuotteista tietoja erityisesti ravintoloissa, internetin välityksellä ja tekstimainonnasta taikka pyytämällä 
valmistajaa tai maahantuojaa lähettämään mainosmateriaalia. Lisäksi Ruotsin hallitus muistuttaa yhteisöjen 
tuomioistuimen todenneen, että yhteisön oikeuden nykyisessä vaiheessa jäsenvaltiot voivat 
perustamissopimuksessa määrätyissä rajoissa vapaasti päättää, missä määrin ne haluavat suojella 
kansanterveyttä ja millä tavalla tämä suojelun taso on saavutettava (em. yhdistetyt asiat Aragonesa de 
Publicidad Exterior ja Publivfa, tuomion 16 kohta). Ruotsin hallitus väittää, että kyseessä oleva lainsäädäntö on 
välttämätön osa sen alkoholipolitiikkaa. 

30 GIP väittää, että kyseessä olevan lainsäädännön seurauksena oleva ehdoton mainoskielto on 
suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska tavoiteltu suoja voitaisiin saavuttaa vähemmän rajoittavilla 
kieltotoimenplteillä, jotka koskisivat esimerkiksi tiettyjä julkisia paikkoja tai lapsille ja nuorille suunnattuja 
lehtiä. GIP:n mukaan on otettava huomioon, että Ruotsin alkoholipolitiikan tavoitteiden saavuttaminen on jo 
turvattu vähittäismyyntimonopolilla, kiellolla myydä alle 20-vuotiaille ja tiedotuskampanjoilla. 

31 Komission mukaan on kansallisen tuomioistuimen asia arvioida, onko kyseessä oleva mainoskielto 
suhteellisuusperiaatteen mukainen. Se kuitenkin toteaa, että kielto vaikuttaa tehottomalta varsinkin, koska 
tekstimainonta on mahdollista ja koska internetin kautta on saatavissa paljon mainosmateriaalia, ja että 
kyseessä olevaa yleistä etua voitaisiin suojata riittävästi mainoskeinoja koskevilla vaatimuksilla, kuten Ruotsin 
lainsäädännössä jo säädetyllä varovaisuusvelvoitteella. 

32 On todettava ensinnäkin, että yhteisöjen tuomioistuin ei voi tiedossaan olevien seikkojen perusteella 
katsoa, että Ruotsin viranomaisten mainitsemilla kansanterveyttä koskevilla syillä kierrettäisiin niiden 
varsinainen tarkoitus ja että niitä käytettäisiin siten, että muista jäsenvaltioista peräisin olevia tavaroita 
syrjitään tai että tiettyä kotimaista tuotantoa suojellaan välillisesti (asia 34/79, Henn ja Darby, tuomio 
14.12.1979, Kok. 1979, s. 3795, 21 kohta ja em. yhdistetyt asiat Aragonesa de Publicidad Exterior ja Publivfa, 
tuomion 20 kohta). 

33 Sen arvioimiseksi, onko kyseessä oleva mainoskielto suhteellisuusperiaatteen mukainen, ja erityisesti sen 
arvioimiseksi, voitaisiinko tavoiteltu päämäärä saavuttaa kielloilla tai rajoituksilla, jotka eivät ole yhtä laajoja tai 
jotka eivät vaikuta yhtä paljon yhteisön sisäiseen kauppaan, on analysoitava kyseessä olevan jäsenvaltion 
tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat, minkä tekeminen on helpompaa ennakkoratkaisupyynnön 
esittäneelle tuomioistuimelle kuin yhteisöjen tuomioistuimelle. 

34 Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevaan kysymykseen on siis vastattava, että alkoholreklamlagenin 2 
§:ssä säädetyn kaltainen alkoholijuomien mainoskielto ei ole ristiriidassa perustamissopimuksen 30 ja 36 
artiklan kanssa, ellei käy ilmi, että kansanterveyttä pystytään suojelemaan alkoholin aiheuttamilta haitoilta 
toimenpiteillä, jotka vaikuttavat vähemmän yhteisön sisäiseen kauppaan, kun otetaan huomioon kyseessä 
olevan jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat. 

Palvelujen tarjoamisen vapaus 
35 Seuraavaksi kansallinen tuomioistuin tiedustelee ennakkoratkaisukysymyksillään, onko 
alkoholreklamlagenin 2 §:ssä säädetyn kaltaista alkoholijuomien mainoskieltoa pidettävä palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskevien perustamissopimuksen määräysten vastaisena. 

36 Kuluttaja-asiamies, GIP, Ruotsin hallitus ja komissio ovat yksimielisiä siitä, että mainostilan käyttöön 
antaminen voi olla perustamissopimuksen 59 artiklan soveltamisalaan kuuluva rajojen yli suoritettava palvelu. 
Muut väliintulijoina esiintyneet hallitukset puolestaan katsovat, että 59 artiklaa ei voida soveltaa kansallisessa 
tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa. 

37 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo useasti todennut, yritys voi vedota palvelujen tarjoamisen vapautta 
koskevaan oikeuteen sitä jäsenvaltiota vastaan, jossa sen kotipaikka on, kun palveluja toimitetaan 
vastaanottajille, joiden kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa (ks. mm. asia C-18/93, Corsica Ferries, tuomio 
17.5.1994, Kok. 1994, s. 1-1783, 30 kohta ja asia C-384/93, Alpine Investments, tuomio 10.5.1995, Kok. 1995, 
s. 1-1141, 30 kohta). 

38 Asia on näin varsinkin silloin, kun jäsenvaltion lainsäädännössä rajoitetaan nyt kyseessä olevan asian tavoin 
sellaisten lehdistöalan yritysten oikeutta, joilla on kotipaikka tässä jäsenvaltiossa, tarjota mainostilaa 
julkaisuissaan mahdollisille mainostajille, joiden kotipaikka on jossakin toisessa jäsenvaltiossa. 

39 Kun otetaan huomioon sen tuoteryhmän mainosmarkkinoiden kansainvälisyys, jota kansallisessa 
tuomioistuimessa kyseessä olevan mainoskiellon kaltaisella toimenpiteellä tarkoitetaan, toimenpide kohdistuu 
erityisesti rajat ylittävään mainostilan tarjontaan, joten kyseessä on perustamissopimuksen 59 artiklassa 
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tarkoitettu palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitus, vaikka toimenpide ei olekaan syrjivä (ks. vastaavasti em. 
asia Alpine Investments, tuomion 35 kohta). 

40 Tällainen rajoitus voi kuitenkin olla perusteltavissa perustamissopimuksen 56 artiklassa määrätyllä, 
kansanterveyden suojelua koskevalla yleisen edun mukaisella syyliä; tätä artiklaa sovelletaan EY:n 
perustamissopimuksen 66 artiklan (josta on tullut EY 55 artikla) mukaan palvelujen tarjoamisen vapauteen. 

41 Kuten tämän tuomion 33 kohdassa on todettu ta^jroiden vapaan liikkuvuuden rajoittamisen osalta, 
kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko kyseessä oleva mainoskielto suhteellisuusperiaatteen mukainen 
siten, että palvelujen tarjoamisen vapaudesta säädetty poikkeus voisi olla perusteltu, kun otetaan huomioon 
kyseessä olevan jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat. 

42 Palvelujen tarjoamisen vapautta koskevaan kysymykseen on siis vastattava, että alkoholreklamlagenin 2 
§:ssä säädetyn kaltainen alkoholijuomien mainoskielto ei ole ristiriidassa perustamissopimuksen 56 ja 59 
artiklan kanssa, ellei käy ilmi, että kansanterveyttä pystytään suojelemaan alkoholin aiheuttamilta haitoilta 
toimenpiteillä, jotka vaikuttavat vähemmän yhteisön sisäiseen kauppaan, kun otetaan huomioon kyseessä 
olevan jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja tosiseikat 

 
 

Päätökset oikeudenkäyntikuluista 
 
Oikeudenkäyntikulut 

43 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ruotsin, Ranskan, Suomen ja Norjan hallituksille 
ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta 
asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian 
käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

 
 

Päätöksen päätösosa 
 

Näillä perusteilla 

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto) 

on ratkaissut Stockholms tingsrättin 18.9.1998 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti: 

Lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av aikoholdryckerin (alkoholijuomien 
myynninedistämisestä annettu Ruotsin laki 1978:763) 2 §:ssä, sellaisena kuin tämä laki on muutettuna, 
säädetyn kaltainen alkoholijuomien mainoskielto ei ole ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 
artiklan (joista on muutettuina tullut EY 28 ja EY 30 artikla) sekä EY:n perustamissopimuksen 56 ja 59 artiklan 
(joista on muutettuina tullut EY 46 ja EY 49 artikla) kanssa, ellei käy ilmi, että kansanterveyttä pystytään 
suojelemaan alkoholin aiheuttamilta haitoilta toimenpiteillä, jotka vaikuttavat vähemmän yhteisön sisäiseen 
kauppaan, kun otetaan huomioon kyseessä olevan jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja 
tosiseikat 

JuhaLavapuro 12.12.2006 / 
assistentti 
julava@utu.fi 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta (HE 232/2006 vp) 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona esitän kunnioittavasti 
seuraavan. 
 
 
Arvioinnin tausta ja johtopäätökset tiivistetysti 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilakia alkoholin mainontaa, 
tarjoushinnoittelua, tuotemerkintöjä koskevilta osin. Lakiehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen 
merkitys palautuu kahtaalle. Yhtäältä kysymys on perusoikeuksien toteuttamisenkin näkökulmasta 
painavien yhteiskunnallisten päämäärien edistämisestä. Toisaalta sääntelystä seuraa rajoituksia 
erityisesti sananvapauden käytölle, omaisuudensuojalle seka elinkeinovapaudelle. 
 
Sääntelyn taustalla olevat yhteiskunnalliset intressit kytkeytyvät ennen muuta lasten ja nuorten 
suojelemiseen sekä alkoholin erilaisten terveyshaittojen torjumiseen. Perustuslain näkökulmasta 
merkityksellistä on erityisesti, että tällaiset tavoitteet liittyvät paitsi perustuslain 19 §:n 3 
momentissa säädeltyyn julkisen vallan velvollisuuteen turvata väestön terveyttä, myös perustuslain 
6 §:n 3 momentissa, 12 §:n 1 momentissa sekä 19 §:n 3 momentissa ilmaistuun periaatteeseen 
lapsista aikuisväestöä heikompana ryhmänä, joka perutuslainkin näkökulmasta tarvitsee erityistä 
suojelua ja huolenpitoa. Näin ollen siltä osin kuin sääntelyllä rajoitetaan perusoikeuksia, voidaan 
rajoitusperusteita pitää lähtökohtaisesti perustuslainkin näkökulmasta painavina. Hallituksen 
esitykseen sisältyvät perusoikeusrajoitukset liittyvät puolestaan ehdotuksiin alkoholin 
mainontakielloista, tarjoushinnoittelusta sekä varoitusmerkinnöistä. Näitä säännösehdotuksia 
arvioitava ennen muuta perustuslain 12 §:n turvaaman sananvapaussäännöksen sekä perustuslain 18 
§:n turvaaman elinkeinovapauden ja 15 §:n omaisuudensuojasäännöksen kannalta. 
 
Katson lausunnossani, että ehdotetut säännökset yhtä poikkeusta lukuun ottamatta täyttävät 
perusoikeuksia rajoittavan sääntelyn yleiset edellytykset. Ainoa valtiosääntöoikeudellinen ongelma 
koskee alkoholilain 33 §:n 2 §:n säännöstä, johon ei sinänsä ehdoteta muutoksia, mutta jonka 
perustuslainmukaisuutta perustuslakivaliokunta ei ole myöskään aiemmin arvioinut. Kyseinen 
säännös on luonteeltaan alkoholioainontaa koskeva perussäännös, jossa määritellään ne kaupallisen 
viestinnän tyypit, joita voidaan alkoholilain nojalla muiden tarkempien ehtojen täyttyessä rajoittaa. 
Kyseinen säännös on kuitenkin sananvapauden käyttöyhteys huomioonottaen epäasianmukaisen 
epämääräinen. Sääntelyä olisi tältä osin tarpeen täsmentää siten, että kiellettyjen 
alkoholimainontojen tyypit tulevat riittävällä tarkkuudella laista ilmi. 
 
 
Mainonnan sääntely 
 
Alkoholimainonnan rajoituksista säädetään voimassa olevassa alkoholilain 33 §:ssä. Väkevän 
alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on 1 §:n 
pääsäännön mukaan kielletty. Sen sijaan 2 §:n nojalla mietojen alkoholijuomien mainonta ja 
kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen tai 
palveluun mainontaan on kielletty vain tietyissä tarkemmin säännellyissä tapauksissa. Muun muassa 
alaikäisiin kohdistuva mainonta on jo voimassa olevan alkoholilain 33 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan kielletty. Mainontakieltojen alaa ehdotetaan tältä osin kuitenkin täydennettäväksi 
kieltämällä ensinnäkin alkoholimainonta, joka toteutetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 
mukaisessa televisiotoiminnassa kello 7-21 tai kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 
mukaisesti 18 vuotta nuoremmille esitettäväksi sallitun kuvaohjelman julkisen esittämisen 
yhteydessä. Lisäksi ehdotetussa 33 a §:n 2 momentissa tarjoushinnoittelua koskevalle mainonnalle 
asetetaan ehto, jonka mukaan kiellettyä olisi ilmoittaa vähittäismyynti- tai anniskelupaikan 
ulkopuolella tarjoushinnasta, jos tarjoushinta olisi voimassa alle kaksi kuukautta. 
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Kuten sekä perusoikeusuudistuksen esitöistä (ks. HE 309/1993 vp, s. 56) ja perustuslakivaliokunnan 
vakiintuneesta käytännöstä (ks. PeVL 2/1986 vp ja esim. PeVL 37/2005 vp) käy ilmi, mainonnan ja 
marldcmoinnin kaltainen kaupallinen viestintä kuuluu lähtökohtaisesti sananvapauden suojan piiriin. 
Näin ollen kaupallista viestintää rajoittavan sääntelyn on täytettävä perusoikeuksia rajoittavalta lailta 
vaadittavat yleiset edellytykset (ks. mm. PeVL 9/2004 vp, s. 7). Lainsäätäjän harkintamarginaalia 
suhteessa kaupallisen viestinnän sääntelyyn on kuitenkin pidetty laajana. Yleisesti selvänä 
lähtökohtana on pidetty, että kaupalliseen viestintään voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä 
rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella, poliittisen viestinnän piirissä olisi 
mahdollista (ks. esim. PeVL 60/2001 vp.). Myös ihmisoikeussopimusten näkökulmasta mainonta 
asettuu eräänlaiselle sananvapauden reuna-alueelle. Euroopan ihnnsoikeustuomioistuimen 
ratkaisukäytännössä sopimusvaltioiden harkintamarginaalia on pidetty lähtökohtaisesti laajana 
silloin, kun sananvapauden rajoitukset kohdistuvat mainontaan ja muuhun elinkeinotoimintaan 
liittyvään viestintään (ks. esim. Casado Coca v. Espanja 26.1.1994, k. 50 ja Markt Intern Verlag 
GMBH ja Klaus Beermann v. Saksa k. 33). Toisaalta kaupallinen viestintä on sekä perustuslain että 
esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta suojattu perusteetonta ja mielivaltaista 
puuttumista vestaan. Esimerkiksi tapauksessa Krone Verlag GmbH & Co KG v. Itävalta -
tapauksessa (11.12.2003) hintavertailutietojen perustuvan mainonnan rajoittamisen katsottiin 
loukanneen EIS 10 artiklaa. 
 
Vakka perustuslaista ja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista seuraa eräitä ehtoja kaupallisen 
viestinnän sääntelylle, lähtökohtaisesti lainsäätäjän harkintamarginaali voidaan tällä alueella pitää 
laajempana kuin muutoin. Lisäksi alkoholia voidaan mainonnan kohteena arvioida omana 
erityisryhmänään. Alkoholi- ja tupakkamainonnan rajoitukset on jo vanhastaan katsottu voitavan 
kansanterveydellisistä syistä johtuen toteuttaa sananvapaussäännöksen estämättä tavallisella lailla 
(ks. PeVL 3/1976 vp ja 4/1976 vp). Perustuslakivaliokunta   on  vastaavasti   pitänyt   myös   
lääkemainonnan  rajoitustoimia 

 
perustuslain 12 §:n näkökulmasta hyväksyttävinä ottaen erityisesti huomioon 
mainontarajoitusten tavoitteiden liitynnät kansanterveydelle aiheutuvien haittavaikutusten 
ehkäisemiseen (ks. PeVL 19/2002 vp). Lääkemainontaa koskevien periaatteellisten näkökohtien 
voidaan olettaa koskevan myös aikoholimainontaa. 
 
Perusteltua onkin lähteä siitä, että harkinnan ala on mainonnan sääntelyn alueella ^itä laajempi, 
mitä painavamman yhteiskunnallisen intressin toteuttamiseen mainonnan rajoituksilla pyritään 
ja että alkoholimainonnan sääntelyn alueella yhteiskunnallista intressiä voidaan lähtökohtaisesti 
pitää varsin vahvana. Erityisen suurena lainsäätäjän harkintamarginaalia voidaan pitää 
säänneltäessä lasten katseltavissa olevaa mainontaa. Perustuslain 12 §:n nimenomainen 
valtuussäännös valtuuttaa säätämään lailla lasten suojelemiseksi välttämättömistä kuvaohjelmia 
koskevista rajoituksista, mille tulee antaa perustuslain esitöiden (ks. HE 309/1993 vp, s. 57.) 
sekä etenkin perustuslakivaliokunnan käytännön valossa merkitystä ennakkotarkastuksen 
järjestämisen ohella myös esimerkiksi juuri mainontaan liittyvissä tilanteissa (ks. PeVL 14/2000 
vp, s. 3/1). 
 
Lähtökohdiltaan lakiehdotuksen 33 §:ään sisältyvä mainontarajoitus perustuu perustuslain 
kannalta hyväksyttäviin perusteisiin. Jonkinasteisena ongelmana saatetaan pitää, että sääntely 
sekä jättää osan mainonnan lajeista kattamatta ja toisaalta ulottaa vaikutuksensa sellaisiin 
tahoihin, joiden suojaamiseen rajoituksilla ei pyritä: televisiomainonnan kieltäminen tiettynä 
vuorokaudenaikana ei luonnollisestikaan kohdistu pelkästään alaikäisiin, vaan periaatteessa 
koko väestöön, mutta toisaalta alaikäiset voivat tulla mainonnan piiriin myös klo 21 jälkeen. 
Sääntely ei myöskään kohdistu tasapuolisesti kaikkiin viestintävälineisiin, vaan lasten ja 



 

 

nuorten kannalta keskeisistä viestintäympäristöistä esimerkiksi internet-mainonta on jätetty 
kokonaan sääntelyn ulkopuolelle. Otettaessa kuitenkin huomioon hallituksen esitykseen 
sisältyvät taustatiedot television merkityksestä alkoholijuomien mainontakanavana (HE 
232/2006 vp, s. 5-6), ei sääntelyä voida pitää ilmeisen soveltumattomana sillä olevien 
tavoitteiden toteuttamiseen. Sääntely myös pyritty rajaamaan alaltaan sellaiseksi, että se 
kohdistuisi tyypillisimmillään nimenomaan lapsiin. Kysymys on myös sikäli perustellusta 
poikkeuksesta sananvapaussäännöksen soveltamisalaa muutoin määrittävään 
välineneutraalisuuden periaatteeseen, että perustuslain sananvapaussäännös jo itsessään asettaa 
nimenomaan kuvaohjelmat muihin viestintävälineisiin nähden erilaiseen asemaan. 
Ehdotetunkaltainen kuvaohjelmiin kohdistuvan erityisen mainontarajoituksen voidaankin katsoa 
kuuluvan lainsäätäjällä mainonnan alueella olevan harkintamarginaalin piiriin. 
Oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ajallisesti rajattua ja vain tiettyihin viestintävälineisiin rajattua 
alkoholimainontakieltoa voidaan pitää myös täyskieltoa parempana ratkaisuna, vaikka 
täyskielto sinällään oletettavasti toteuttaisi lain tavoitteita tehokkaammin ja eri viestintävälineitä 
välineneutraalisti kohdellen. 
 
Sen sijaan jossain määrin ongelmallista on, että mainontakiellon alaa sisällöllisesti määrittävä 
alkoholilain 33 §:n 2 momentin perussäännös jättää varsin epäselväksi sen, mikä itse asiassa on 
aikoholimainontaa. Hallituksen esityksen perusteluiden mukaan kuitenkin esimerkiksi myös 
tuotesijoittelua ja ohjelmissa esiintyviä sponsoritunnisteita on itsessään pidettävä mainontana 
(HE 232/2006 vp, s. 15). Tällaisen mainonnan kriteereitä ei ole laintasoisesti täsmennetty, mutta 
kiellettyä olisi ilmeisesti sellaisten urheilukilpailujen esittäminen televisiossa 7-21 välisenä 
aikana, joissa esillä on myös alkoholiin liittyviä sponsoritunnisteita. Näin tulkittuna ehdotetut 
rajoitukset merkitsisivät asiallisesti varsin laajoja sisällöllisiä rajoituksia siihen, millaisia 
kuvaohjelmia saadaan televisiossa 7-21 välisenä aikana esittää. Vastaavia ongelmia tulisi 
oletettavasti esille myös alle 18-vuotiailta sallittujen elokuvien kohdalla. Huomattava on myös 
se, että toimituksellisen aineiston kontrollointi määrittelemällä se mainonnaksi saattaa 
yksittäistapauksissa muodostua ongelmalliseksi myös ihmisoikeussopimusten näkökulmaksi 
(ks. esim. EIT:n tapaus Stambuk v. Saksa, 17.10.2002). 
Alkoholilain 33 §:n 2 momenttiin sisältyvä alkoholimainonnan määritelmä onkin perustuslain 
12 §:n näkökulmasta liian väljä, jotta sen perusteella voitaisiin rajoittaa muuta kuin selvästi ja 
yksinomaisesti kaupallisessa tarkoituksessa esitettyä viestintää. Sääntelyä tulisi joko täsmentää 
tai vaihtoehtoisesti poistaa siitä viittaukset epäsuoraan tai sellaiseen rinnastuvaan mainontaan. 
 
Sen sijaan 33 a §:n 2 momentissa säädetty kielto ilmoittaa alle kahden kuukauden ajaksi 
rajatusta tarjoushinnasta on perustuslain näkökulmasta riittävän täsmällinen. Hallituksen 
esityksen perustelujen valossa myös mainontakiellon rajaamista ulkotiloihin sekä sen ajallista 
kestoa koskevaa sääntelyä voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomana. Sen 
paremmin sananvapauden kuin elinkeinovapauden näkökulmasta ongelmia ei myöskään sisälly 
siihen, että mainonnan sallittavuus jätetään riippumaan tarjoushinnoittelun ajallisesta kestosta. 
Sääntely kuuluu näiltäkin osin siihen harkintamarginaaliin, jonka perustuslaki sekä 
kansainväliset ihmisoikeudet lainsäätäjälle kaupallisen viestinnän ja alkoholin myynnin 
sääntelyn alueella jättävät. 
 
Varoitusmerkinnät 
 
Ehdotetussa   33   b   §:n   1   momentissa   säädetään   alkoholipakkauksiin   liittyvistä 
varoitusmerkinnöistä.   Sääntelyä   on   arvioitava   ennen   muuta  perustuslain   18   §:n 
elinkeinovapauden näkökulmasta, mutta sillä on liityntä myös perutuslain 12 §:n suojaamaan , 
sananvapauteen ja sen negatiiviseen ulottuvuuteen, ts.  oikeuteen olla ilmaisematta julkisuuteen 
tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä. 
 
Varoitusmerkintöjä koskevalla sääntelyllä on tässäkin suhteessa edellä viitatut hyväksyttävät 
tavoitteet. Perustuslakivaliokunta on aiemmassa käytännössään vastaavasti pitänyt 
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sananvapauden kannalta ongelmattomana mm. elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä koskevaa 
sääntelyä, koska pakkausmerkintöjen sääntelyllä pyrittiin sekä edistämään 
kuluttajansuojelullisia ja väestön terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita että korostamaan 
perustellusti oikeiden ja riittävien tietojen antamista kuluttajille (ks. PeVL 37/2005 vp). Kun 
hallituksen esityksen perustelujen näkökulmasta varoitusmerkintöjä voidaan perustella 
lääketieteellisin  syin ja kun varoitusmerkintöjä käytetään  muiden  kansanterveyden 
najvujvuiixxaoia wii^^xiiiciniotu/ii Lu.i/LiCiuwia ivv-uiu-cuici J VJ jiuiouoti, vi  v aiuudaauLUiiMa CatSita ny t 

ehdotetun sääntelyn hyväksymiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ole. Ehdotetun 
sääntelyn voidaan katsoa elinkeinovapauden ja sananvapauden estämättä kuuluvan 
tuoteturvallisuuden alueella välttämättömään lainsäätäjän harkintamarginaaliin, vaikka 
merkintöjen tehokkuutta voidaankin sinänsä epäillä. Kansanterveydellisiin syihin liittyvinä 
varoitusmerkintöjen tavoitteet näyttäisivät poistavan sääntelyn ongelmallisuuden myös 
suhteessa EY:n pakkausmerkmtädirektiiviin. 
 
Hinnoittelu 
 
Hallituksen esityksen mukaan kahden tai useamman alkoholijuomapakkauksen tai -annoksen 
tarjoaminen alennettuun yhteishintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa olisi kielletty. 
 
Hinnoittelua koskevaa sääntelyä on perustuslakivaliokunnan käytännössä arvioitu aiemmin 
suhteessa perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvattuun omaisuudensuojaan, joka suojaa myös 
sopimusvapautta (PeVL 45/2005 vp ja PeVL 56/2005 vp) samoin kuin suhteessa 18 §:n 1 
momentin turvaamaan elinkeinovapauteen (ks. PeVL 49/2005 vp). Sääntelyllä ei puututa 
alkoholin hinnoitteluun sinänsä, vaan ainoastaan paljousalennusten antaminen ehdotetaan 
kiellettäväksi. Tällä rajoituksella pyritään ehkäisemään ennen muuta kertakulutusmäärien 
kasvua. Tavoitetta voidaan pitää yhteensopivana hallituksen esityksen kansanterveyden 

 

edistämiseen liittyvien tavoitteiden kanssa. Arvioitaessa sääntelyn suhdetta elinkeinovapauteen 
oleellista on yleisestikin ottaen, että alkoholin myyntiä ja alkoholimarkkinoita muutenkin 
pidettävä väestön terveyden edistämiseen liittyvien painavien perusteiden johdosta vahvasti 
säädeltyinä, (vrt. myös PeVL 56/2005 vp Ja siinä lääkemarkkinoista lausuttu). Näin 
tarkasteltuna ja verrattaessa hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotuksia niille esitettyihin 
vaihtoehtoisiin sääntelymalleihin, paljousalennuksiin puuttuvaa hinnoittelun sääntelyä voidaan 
myös oikeasuhtaisuuden näkökulmasta pitää perusteltuna. 
 
 
Turussa 11.12.2006 
 
 
 
 

Juha Lavapuro 
assistentti 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
Asia: 
 



 

 

Lausunto hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta HE 
232/2006 vp. 
 

Lausunnon antaja: 
 

OTT, VT, KTM Riitta Ollila 
Kauppaoikeuden lehtori 
Informaatio- ja viestintäoikeuden dosentti 
 

Esitetyt alkoholilain muutokset koskevat alkoholijuomien mainontaa televisiossa ja 
kuvaohjelmien yhteydessä, paljousalennusten käyttämistä ja niitä koskevaa mainontaa ja 
ilmoittelua, pakkauksiin liittyviä yleisiä varoitusmerkintöjä tuotteen haitallisuudesta 
terveydelle ja erityisiä varoitusmerkintöjä sikiövauriovaarasta. 
 

1994 annettua alkoholilakia (1143/1994) on muutettu lukuisia kertoja, mutta 
perustuslakivaliokunta ei ole antanut lausuntoa 1994 alkoholilaista eikä sen muutoksista. 
Ainoa perustuslakivaliokunnan lausunto alkoholilaista on PeVL 3/1976 vp hallituksen 
esityksestä 148/1975 II vp laeiksi alkoholilain ja keskioluesta annetun lain 
muuttamisesta. Mainonnan täyskieltoa käsiteltiin myös PeVL 4/1976 vp lausunnossa HE 
156/1975 II vp laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämisestä. Laki toimenpiteistä 
topakoinnin vähentämisestä (693/1976) on edelleenkin voimassa, mutta sitä on muutettu 
useita kertoja eikä näistä muutoksista ole perustuslakivaliokunnan lausuntoa. 
Alkoholilakia koskevassa PeVL 3/1976 lausunnossa toimenpiteet alkoholimainonnan 
rajoittamiseksi arvioitiin yleisen edun vaatimiksi. Alkoholimainonnan tavoitteena on 
alkoholin kysynnän lisääminen eikä mainonnalla tavoitella niitä päämääriä jonka takia 
kansalaisilla on sananvapaus. Tämän takia sananvapauteen liittyvät rajoitukset voitiin 
käsitellä tavallisessa lainsäätämis-ärjestyksessä. 
 

Esitetyt alkoholilain muutokset liittyvät PL 12 §:n turvaamaan sananvapauteen, PL 18 
§:n elinkeinovapauteen ja PL 15 §:n omaisuudensuojaan. PeVL 3/1976 lausunnon 
jälkeen perusoikeusuudistus, valiokunnan oman tulldntakäytännön kehittyminen, EU-
jäsenyys ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen velvoitteet edellyttävät lainsäätäjän 
harkintavallan ja perusoikeusrajoitusten hyväksyttävyyden ja suhteellisvaatimuksen 
tarkempaa arviointia. Viittaaminen yleiseen etuun ei ole nykyisen käsityksen mukaan 
riittävän tarkkarajainen ja hyväksyttävä perusoikeuksien rajoitusperaste, vaan yleisen 
edun taustalla olevia perusteita joudutaan arvioimaan tarkemmin. 
 

Alkoholin mainontaa säännellään alkoholilain 33 §:ssä. Lähtökohtaisesti väkevän 
alkoholijuoman mainonta ja myynninedistäminen on kielletty. Mietojen alkoholijuomien 
mainonta ja myynninedistäminen on lähtökohtaisesti sallittua, mutta lain 33 §:n 2 
momentissa on määritelty kielletyt mainonta- ja myynninedistämis-toimenpiteet. 
Esityksessä rajoitetaan sallittua aikoholimainontaa siten, että mainoksia ei voi esittää 
televisiotoiminnassa klo 7-21 eikä alle 18-vuotiaille sallitun elokuvan esittämisen 
yhteydessä. Esityksessä kielletään paljousalennukset kahdelle tai useammalle 
juomapakkaukselle tai annokselle yhdessä ja rajoitetaan niitä koskevaa ilmoittelua. 
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PeVL 3/1976 lausunnossa alkoholimainonnan ei katsottu kuuluvan sananvapauden 
käytön ydinalueelle, jota sananvapaudella on tarkoitus suojata. Lausunnossa toistettiin se 
kanta, että elinkeinotoiminnan sääntely on perinteisesti voitu suorittaa tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Sittemmin pemsmslakivaliokunnan käytännössä on 
kehittynyt tulkinta, että kaupallinen viestintä kuuluu sananvapauteen, mutta siihen 
voidaan helpommin kohdistaa sääntelyä kuin sananvapauden ydinalueelle kuuluvaan 
poliittiseen viestintään. EIT:n käytännön mukaan valtion harkintamarginaali kaupallisen 
viestinnän sääntelyssä on laajempi kuin poliittisen viestinnän sääntelyssä. Kaupalliseen 
viestintään kohdistuvaa sääntelyä ja rajoituksia on arvioitava siltä pohjalta, perustuuko 
rajoitus muun perusoikeuden turvaamiseen tai muuten hyväksyttävään 
rajoitusperusteeseen. Rajoituksia on myös arvioitava perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten, erityisesti rajoitusten suhteellisuuden ja välttämättömyyden 
pohjalta. 
 

EY:n tuomioistuimen ratkaisussa 8.3.2001 (asia C-405/98 Konsumentombudsmannen 
vastaan Gourmet International Products AB) on katsottu, että Ruotsin lainsäädännössä 
säädetty alkoholimainonnan täyskielto ei ole ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen 
28 ja 30 artiklan tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja 46 ja 49 artiklan pdvelujen vapaan 
liikkuvuuden kanssa, ellei käy ilmi, että kansanterveyttä pystytään suojelemaan 
alkoholin aiheuttamilta haitoilta toimenpiteillä, jotka vaikuttavat vähemmän yhteisön 
sisäiseen kauppaan kuin jäsenvaltion tilannetta koskevat oikeudelliset seikat ja 
tosiseikat. Myös EY:n tuomioistuimen ratkaisussa 13.7.2004 komissio vastaan Ranska 
asia C-262/02 alkoholia koskevien mainostaulujen näkymisen kieltäminen 
televisiomainonnassa urheilutapahtumien edelleen lähetyksissä perustui 
kansanterveyden suojeluun liittyvään tavoitteeseen. Alkoholimainonnan rajoittaminen 
kansanterveyden suojelemiseksi on hyväksyttävä tavoite rajoittaa tavaroiden tai 
palvelujen liikkuvuutta, mutta rajoitusten pitää olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia 
siten, että niiden vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan on käytettävissä olevista 
keinoista vähäisin. 
 

Esityksen 33 §:n 1 a)-kohdan alkoholin televisiomainonnan kielto klo 7-21 ja kielto 
esittää alkoholimainoksia alle 18 vuotta nuoremmille sallitun kuvaohjelman yhteydessä 
kohdistuu sellaiseen alkoholimainontaan, jonka kohderyhmässä voi olla alaikäisiä. 
Televisiomainonnan osalta kellonaikoihin perustuva rajoitus ja kuvaohjelmien osalta 
ikärajaan perustuva rajoitus on täsmällinen ja tarkkarajainen rajoitus. Kun 
alkoholimainontaa koskevalla rajoituksella pyritään rajoittamaan mainontaa sellaiseen 
kohderyhmään, joka muutenkaan ei saisi pitää hallussaan ja käyttää alkoholia, rajoitus ei 
ole ongelmallinen sananvapauden rajoittamisen kannalta. 
 

Esityksen 33 % §:n hinnoittelu ja rihman ilmoittaminen liittyy perustuslain 18 §:n 
elinkeinovapauteen ja 12 §:n sananvapauteen. Paljousalennusten kielto alkoholin 
vähittäismyynnissä tai anniskelussa rajoittaa elinkeinonharjoittajan vapautta kilpailla 
hinnoilla. Yritysten välistä hintakilpailua pidetään yleensä tavoiteltavana ja kuluttajien 
edun mukaisena. Paljousalennusten kielto voi vähentää erityisesti panimoiden välistä 
hintakilpailua keskioluen vähittäismyynnissä. Paljousalennusten kielto ja tarjoushinnan 



 

 

ilmoittamista koskevat rajoitukset voivat vähentää alan elinkeinonharjoittajien välistä 
kilpailua, mikä poikkeaa yleisestä taloudellisen kilpailun tavoitteesta 
elinkeinotoiminnassa. Rajoitusten tarkoituksena on vähentää alkoholin kulutusta ja 
erityisesti sellaista suurkulutusta, johon halpa hinta voisi johtaa. Kun kyse ei ole mistään 
merkittävästä elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiä ja kilpailuolosuhteita 
koskevasta rajoituksesta, rajoitus ei ole ongelmallinen elinkeinovapauden kannalta. 
 

Esityksen 33 a §:n 2 momentin sananmuoto alle kahden kuukauden ajaksi rajatun 
tarjoushinnan ilmoittamisen kiellosta vähittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella 
ei ole täsmällinen rajaus. Esityksen tekstin perustelujen mukaan rajoitus ei koskisi 
hinnan ilmoittamista muissa mainosvälineissä. Lakitekstissä ulkopuolella sana ei anna 
tarkkaa kuvaa, ulottuuko ulkopuolella muihin mainosvälineisiin vai pelkään fyysiseen 
ulkotilaan. Ilmaisu "vähittäismyynti- tai anniskelupaikan välittömässä läheisyydessä" 
voisi olla parempi sananmuoto rajoitukselle. 
 

Esityksen 33 b §:n velvoite pakkaukseen tai pulloon liitettävistä varoitusmerkinnöistä 
liittyy perustuslain 12 §:n sananvapauteen ja EY:n perustamissopimuksen 28 ja 30 
artiklojen tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Esityksen mukaan pakkaukseen pitäisi 
merkitä yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus 
tuotteen aiheuttamista sikiövaurioista suomeksi ja ruotsiksi. Kaupalliseen viestintään ja 
mainontaan on mahdollista kohdistaa sellaista sääntelyä, jossa elinkeinonharjoittajat 
velvoitetaan antamaan kuluttajien terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta 
riittäviä tietoja. Tällainen kuluttajan tiedonsaantioikeuksia toteuttavien velvoitteiden 
asettaminen elinkemonhaijoittajille ei ole sananvapauden kannalta ongelmallista, vaan se 
lisää kuluttajien oikeutta hankkia tietoja. Yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta 
terveydelle ei ole täsmällinen rajoitus siinä mielessä, että alkoholin terveyshaitat 
riippuvat kulutusmääristä. Vähäinen tai kohtuullinen alkoholin käyttö ei yleensä aiheuta 
terveyshaittoja. Yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle on luonteeltaan 
enemmän pelotteleva ja moralisoiva kuin informoiva. EIT:n käytännössä ilmaisut on 
jaoteltu tosiasioita koskeviin väitteisiin ja arvoasetelmia koskeviin väitteisiin. Molemmat 
väitteet voivat sinänsä saada sananvapauden suojaa. Sen sijaan lainsäätäjän 
harkintavaltaa velvoittaa elinkeinonharjoittaja esittämään tuotteestaan arvoasetelmia 
sisältäviä väitteitä voidaan arvioida sananvapauden rajoitusten suhteellisuuden ja 
välttämättömyyden kannalta. Alkoholin käytön vähentäminen voi olla hyväksyttävä 
peruste velvoittaa elinkeinonharjoittaja esittämään alkoholin terveyshaittoja koskevia 
tietoja. Varoitus tuotteen liikakäytön haitallisuudesta terveydelle voisi olla täsmällisempi 
ja informatiivisempi. Tuotteen sikiövauriovaaroja koskeva varoitus liittyy tosiasioita 
koskeviin väitteisiin, koska vähäinenkin alkoholin käyttö voi aiheuttaa näitä riskejä. 
 

Velvollisuus varustaa pakkaukset tai pullot varoitusmerkinnöillä vaikuttaisi eri tavalla 
eri valmistajien ja maahantuojien toimintaan. Suomessa toimivat panimot ja muut 
valmistajat joutuisivat laittamaan eri etiketit Suomen ja muille markkinoille 
tarkoitettuihin pakkauksiin. Kotimaisille väkevien juomien valmistajille vierinin osuus 
on ilmeisesti merkittävä. Helpoiten varoitusmerkinnät olisi toteutettavissa sellaisiin 
tuotteisiin, jotka on tarkoitettu pelkästään Suomen markkinoille. Esim. Altia tuo maahan 
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joitakin viinejä ja väkeviä juomia, jotka se pullottaa ja pakkaa Suomen markkinoille 
Alkossa myytäväksi. Varoitusmerkintöjen lisääminen olisi vaikeinta ilmeisesti muille 
maahantuojille ja tukkumyyjille. Varoitusmerkintöjen lisääminen voisi vaikeuttaa 
pienten sarjojen ja erityismerkkien markkinoille pääsyä ja lisätä niiden kustannuksia. 
Varoitusmerkinnöillä varmasti olisi vaikutusta EY:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
EY:n perustamissopimuksen 30 artikla oikeuttaa tällaiset rajoitukset kansanterveyden 
suojelemiseksi, mutta rajoitukset eivät saa johtaa mielivaltaiseen syrjintään tai 
jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Mainitussa Ruotsin 
alkoholimainonnan täyskieltoa koskevassa EY:n tuomioistuimen ratkaisussa 8.3.2001 
edellytetään rajoitusten suhteellisuuden arviointia ja vähimmän haitan osoittamista. 
 

Kun EY:n tuomioistuimen ratkaisukäytännössä alkoholin mainontaa koskevat rajoitukset 
on hyväksytty kansanterveyden suojelemiseksi alkoholin aiheuttamilta haitoilta, herää 
kysymys, olisiko varoitusmerkintöjen liittämisellä esim. alkoholin mainontaan 
vähemmän vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kuin pakkauksiin liitettävillä 
varoimsmerkinnöillä. Mainoksiin liitettävät varoitusmerkinnät olisivat helpommin 
toteutettavissa kuin koko jakelujärjestelmään ulottuvat pakkauksiin tai pulloihin tulevat 
merkinnät. Mikäli varoitusmerkinnät otettaisiin 

 

käyttöön useassa EY:n jäsenvaltiossa, edellyttäisi se erilaisia etikettejä eri markkinoille. 
 

Yhteenvetona voin todeta, että pakkaukseen esitetty yleinen varoitusmerkintä tuotteen 
haitallisuudesta terveydelle on ongelmallinen sananvapauden kannalta, koska rajoitus ei ole 
riittävän tarkkarajainen. Täsmällisempi varoitus liikakäytön terveyshaitoista voisi täyttää 
paremmin sananvapauteen puuttumisen suhteellisuuden ja välttämättömyyden vaatimuksen. 
Erityinen varoitus tuotteen aiheuttamista sikiövaurioista täyttää rajoituksen suhteellisuuden ja 
tarkkarajaisuuden vaatimuksen. Alkoholijuomien pakkauksiin ja pulloihin liitettävät 
varoitusmerkinnät ovat varmasti kansanterveyden suojelemisen kannalta hyväksyttävään 
tarkoitusperään perustuvia rajoituksia, mutta ne voivat myös johtaa jäsenvaltioiden välinen 
kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Rajoituksen hyväksyttävyyttä joudutaan arvioimaan lisäksi 
siltä pohjalta, pystytäänkö kansanterveyttä suojelemaan toimenpiteillä, jotka vaikuttavat 
vähemmän yhteisön sisäiseen kauppaan. 
 
 

Jyväskylässä 8. joulukuuta 2006 
 

Riitta Ollila OTT, VT, 
KTM 
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Asia: Hallituksen esitys n:o 232/2006 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta 
 
 

Hallitus esittää tehtäväksi eräitä muutoksia ja lisäyksiä alkoholilain (1143/1994) viidenteen 

lukuun, joka nykymuodossaan asettaa rajoituksia alkoholin mainonnalle. Nykysäännöksen (33 

§) mukaan väkevien alkoholijuomien mainonta ja muu myynninedistäminen on kokonaan 

kiellettyä toimintaa. Mietojen juomien osalta mainonta ja muu myynninedistäminen sen sijaan 

on pääsääntöisesti sallittua lukuun ottamatta eräitä laissa erikseen mainittuja tapoja ja 

tilanteita (kiellettyä on mm. näiden juomien markkinointi alaikäisille sekä juoman vahvuuden 

tai runsaan käytön kuvaaminen myönteisellä tavalla). Nyt hallitus esittää näitä mietojen 

alkoholijuomien mainontarajoituksia laajennettavaksi siten, että niiden mainonta olisi 

kiellettyä televisiotoiminnassa klo 7-21 välisenä aikana sekä elokuvaesityksissä muiden kuin 

K-18 elokuvien osalta. Esityksellä pyritään vähentämään lapsien ja nuorten "altistumista" 

alkoholimainonnalle. Lisäksi hallitus esittää, että lain 5 lukua täydennettäisiin eräillä uusilla 

alkoholin hinnoitteluun ja alkoholipakkausten varoitusmerkintöihin liittyvillä määräyksillä. 

Alkoholin myyntipakkauksiin olisi esityksen mukaan merkittävä varoitus tuotteen 
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haitallisuudesta terveydelle ja erityisesti sikiövauriovaarasta. Tarkemmat säännökset 

varoitusmerkintöjen sisällöstä, sijainnista ja koosta annettaisiin ministeriön asetuksella. 

Hinnoitteluun liittyen ehdotetaan kiellettäväksi ns. paljousalennukset alkoholin 

vähittäismyynnissä ja anniskelussa samoin kuin alkoholin tarjoushinnoista ilmoittaminen 

myynti-ja anniskelupaikkojen ulkopuolella. 

Hallituksen esittämät uudet rajoitukset ja velvoitteet sivuavat useita eri perusoikeuksia. 

Esitystä on nähdäkseni syytä arvioida ainakin sananvapauden, elinkeinovapauden ja 

omaisuudensuojan kannalta. Ei ole myöskään poissuljettua, että esityksellä olisi liityntöjä 

taiteen vapauden kanssa. Arvioitaessa esityksen suhdetta em. perusoikeuksiin on syytä 

kuitenkin ottaa huomioon, että alkoholin kauppa ja markkinointi on perinteisesti ollut (niin 

meillä kuin monissa muissakin maissa) verraten pitkälle säänneltyä toimintaa. Lähinnä 

kansanterveydelliset syyt sekä erityisesti lasten ja nuorten suojaaminen (huom. yhteys mm. PL 

19.3 §:n säännökseen) alkoholin haitallisilta vaikutuksilta muodostavat ja ovat muodostaneet 

keskeisen perusteen säännellä ja rajoittaa kyseisiä toimintoja monin tavoin. Asian 

valtiosääntöisessä arvioinnissa ei näin ollen olekaan nähdäkseni syytä lähteä siitä, että 

mahdollisimman vapaa ja sääntelemätön alkoholituotteiden markkinointi muodostaisi 

perusoikeusnäkökulmasta jonkinlaisen optimi- tai tavoitetilan, vaan lähtökohtana voidaan 

pitää sitä, että kyseisten tuotteiden markkinoinnin jonkinasteinen sääntely on asiaankuuluvaa. 

Tällöin perustuslaillisesti relevantit kysymykset liittyvät lähinnä sääntelyn keinoihin ja 

tapoihin sekä niiden oikeasuhtaisuuteen ja asianmukaisuuteen. Sääntelykeinojen tulee toisin 

sanoen palvella rationaalisella tavalla painavaa yleistä etua eikä sääntely saa muodostua 

kohteilleen kohtuuttomaksi tai syrjiväksi. Luonnollisesti tällaisen perusoikeusliityntäisen 

sääntelyn tulee täyttää myös lakitasoisuuden, riittävän täsmällisyyden samoin kuin muut 

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaiset vaatimukset. 
 

Omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden osalta ehdotettuun sääntelyyn ei näyttäisi liittyvän 

merkittäviä valtiosääntöisiä ongelmia. Ehdotetut säännökset alkoholin hinnoittelusta, 

varoitusmerkinnöistä sekä alkoholituotteiden markkinoinnista tähtäävät perusoi-

keusnäkökulmasta hyväksyttävien ja painavien kansanterveydellisten sekä lasten ja nuorten 

suojelemiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen. Samoin ehdotetut säännökset ovat 

sisällöltään pääosin riittävän täsmällisiä ja yksiselitteisiä, joskin termi alkoholi-



 

 

juomapakkaus" (33 aja 33 b §) saattaa olla sisällöltään tarpeettoman tulkinnanvarainen. 

Myöskään lakiehdotuksen 33 b §:n toisen momentin delegointisäännös ei nähdäkseni 

muodosta normihierarkkista ongelmaa PL 80.2 §:n näkökulmasta. Suhteeliisuusvaatimuksen 

osalta voitaneen puolestaan todeta, että säädösehdotukset on perusteltu verraten 

monipuolisesti ja vakuuttavasti ja esityksessä on arvioitu myös erilaisia vaihtoehtoisia 

sääntelytapoja. Johtopäätökseni näiltä osin on, etteivät ehdotetut säännökset rajoita 

suhteettomalla tai perusteettomalla tavalla niiden kohteena olevien elinkeinojen harjoittajien 

toimintavapautta tai mahdollisuuksia määrätä omaisuudestaan. Esimerkiksi 

varoitusmerkinnöistä aiheutuvat lisäkustannukset on mahdollista siirtää tuotteiden hintoihin, 

joten ne eivät jääne merkittävästi rasittamaan elinkeinonharjoittajia. Myöskään muilta osin 

ehdotetusta sääntelystä ei seuraa, että elinkeinonharjoittajat joutuisivat myymään 

alkoholituotteita tappiokseen tai ilman riittävää katetta. 
 

Edellä esittämäni arviot pätevät pääosin myös sananvapauden ja taiteen vapauden rajoitusten 

osalta. Ehdotetut uudet säännökset palvelevat toisin sanoen näidenkin perusoikeuksien 

näkökulmasta hyväksyttäviä ja painavia tarkoitusperiä eivätkä pääosiltaan rajoittane niitä 

suhteettomalla tai perusteettomalla tavalla. On myös huomattava, että perustuslain 

sananvapaussäännöksessä juuri lasten suojelemisen tavoite muodostaa kuvaohjelmien osalta 

erityisen sananvapauden rajoitusperasteen (PL 12.1 §). Lisäksi on muistutettava siitä, ettei 

mainonnan ja vallankaan alkoholimainonnan ole katsottu kuuluvan 

sananvapausperusoikeuden vahvimman suoja-alueen piiriin. 
 

Uusia mainontarajoituksia erityisesti päiväajan ja alkuillan tv-ohjelmien sekä muiden kuin K-

18 elokuvaesitysten osalta perustellaan esityksessä mm. sillä näkökohdalla, että 

audiovisuaalinen mainonta vaikuttaa lapsiin ja nuoriin suggestiivisemmin kuin esimerkiksi 

painotuotteet. Tämä ja muut sääntelyehdotuksen tueksi esitetyt perustelut riittävät nähdäkseni 

oikeuttamaan kyseisellä tavalla rajatut mainontarajoitukset, vaikka ne eivät kohtelekaan 

kaikkia mainostamisen muotoja ja välineitä niin yhdenmukaisella tavalla kuin sananvapauteen 

liittyvä välineneutraalisuuden periaate lähtökohtaisesti edellyttäisi. Merkittävästi laaja-

alaisempikin mainonnan rajoittamineii mm. eri mainoskanavilla olisi nähdäkseni esitetyillä 

perusteilla sananvapauden puitteissa mahdollista, mutta hallituksen omaksuma sääntelytapa 



 

 

tavoittelee tietynlaista mahdollisimman lievän sääntelyn mallia ja mahtuu siten nähdäkseni 

lainsäätäjälle kuuluvan harkintavallan rajoihin. Tosin voidaan esittää joitakin käytännön 

näkökohtiin liittyviä dubioita esimerkiksi sen suhteen, kuinka tehokkaasti ehdotettu 

elokuvaesityksiä koskeva rajoitus tosiasiassa suojaa nuoria, kun juuri K-18 elokuvat 

kiinnostanevat yleisesti verraten nuorta katselijakuntaa. Lisäksi lienee mahdollista, että myös 

nuoria katselijoita on television äärellä vielä iltayhdeksänkin jälkeen. 
 

Alkoholilain 33 § (kokonaisuutena, joka ei ole ollut ainakaan kattavasti PeV:n tutkittavana) ei 

kuitenkaan ole täysin ongelmaton sananvapausnäkökulmasta. Se nimittäin näyttäisi jättävän 

valvontaviranomaisille varsin laajasti harkintavaltaa muun muassa siinä suhteessa, mitä 

tarkoitetaan "epäsuoralla mainonnalla" ja kuluttajiin kohdistuvalla "muulla 

myynninedistämistoiminnalla". Nyt esillä olevan lakiehdotuksen perusteluissa viitataan tältä 

osin muun muassa ns. tuotesijoitteluun (product placement), jota voi esiintyä mm. tv-

ohjelmissa ja elokuvissa (s. 15/1). Sananvapauden ja taiteen vapauden kannalta voisi olla 

ongelmallista, jos tällaista product placement- ja muuta epäsuoran markkinoinnin kontrollia 

alettaisiin soveltaa laventavasti ja sitä kautta päädyttäisiin rajoittamaan esimerkiksi elokuvien 

tai muiden ohjelmien esittämistä alkuillan tunteina TV:ssa, mikäli niissä vain esiintyisi 

alkoholituotteita tai niiden käyttöä muussa kuin riittävän paheksuvassa sävyssä. Sinänsä on 

hyväksyttävää ja perusteltua, että perinteisen mainonnan ohella sääntelyssä kiinnitetään 

huomiota myös erilaisiin epäsuoriin markkinointitapoihin. Kuitenkin säännökset tulisi tältä 

osin pyrkiä kirjoittamaan niin täsmälliseen muotoon, etteivät ne jättäisi viranomaisille liian 

vapaita käsiä toteuttaa pitkällekin meneviä sananvapausrajoituksia. 
 

Ongelmallinen on myös alkoholilain 33 §:n toisen momentin 7-kohdan muotoilu (johon ei nyt 

siis ehdoteta muutoksia), joka kieltää sellaisen alkoholin myynninedistämisen, joka on mm. 

"hyvän tavan vastaista". Myös tämä säännös jättää valvontaviranomaiselle 

(tuotevalvontakeskukselle) tarpeettoman laajasti harkintavaltaa. Sinänsä se tulkintalinja, jota 

hallituksen esityksessä (s. 7/1) näiltä osin kuvataan, vaikuttaa oikeansuuntaiselta ja 

perustellulta. Niin ollen olisikin asianmukaista jo itse säännöstekstissä pyrkiä kytkemään 

tällainen markkinointikielto selkeämmin alkoholin kulutuksen vähentämistavoitteeseen 



 

 

(tai ainakin sen lisääntymisen torjumiseen) ja muihin alkoholilain tavoitesäännöksestäkin 

ilmeneviin tavoitteisiin eikä niin avoimiin ilmaisuihin kuin hyvän tavan vastaisuus tai 

sopimattomuus. 
 

Johtopäätökseni on, että lakiehdotus voidaan säätää tavallisena lakina, mutta sen sanamuodot 

kaipaavat eräitä (yllä mainittuja) täsmennyksiä. 



 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 232/2006 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta 
 
 
 
 

Eduskunnan pemstuslakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallisen asiantuntijalausunnon 

hallituksen esityksestä 232/2006 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta. Pyydettynä lausuntona 

esitän kunnioittaen seuraavaa: 
 
 

1. Alkoholijuomien mainonnan sääntely 
 

Voimassa olevassa alkoholilain (1143/1994) 33 §:ssä säädetään alkoholijuomien mainonnan 

rajoituksista. Pykälän 1 momentin mukaan väkevän alkoholijuoman mainonta, epäsuora mai-

nonta ja muu myynninedistämistoiminta on pääsäännön mukaan kielletty. Sen sijaan 2 momentin 

mukaan miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän 

juoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva myynninedistämistoiminta sekä 

sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun mainontaan ja myynninedistämistoiminta on kielletty 

vain tietyiltä osin. Tällainen mainonta (1) ei saa kohdistua alaikäisiin tai muihin henkilöihin, 

joille alkoholijuomaa ei saa myydä, eikä siinä saa kuvata tällaisia henkilöitä; (2) alkoholin 

käyttöä ei saa yhdistää ajoneuvolla ajamiseen; (3) mainonnassa ei saa korostaa alkoholijuoman 

alkoholipitoisuutta myönteisenä ominaisuutena; (4) alkoholin runsasta käyttöä ei saa kuvata 

myönteisesti taikka raittiutta tai alkoholin kohtuukäyttöä kielteisesti; (5) mainonnassa ei saa 

luoda kuvaa, että alkoholin käyttö lisää suorituskykyä tai edistää sosiaalista tai seksuaalista 

menestystä; (6) mainonnassa ei saa luoda kuvaa, että alkoholilla on lääkinnällisiä tai terapeuttisia 

ominaisuuksia tai että se piristää, rauhoittaa tai on keino ristiriitojen ratkaisemiseksi; (7) 

mainonta ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajan kannalta sopimatonta 

menettelyä tai antaa muutoin alkoholista, sen käytöstä, vaikutuksista tai muista ominaisuuksista 

totuuden vastaista taikka harhaanjohtavaa tietoa. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan edellä tarkoitettujen mietojen alkoholijuomien 

mainontarajoituksiin lisättäväksi uusi kohta. Sen mukaan mainonta olisi kiellettyä, "jos se 

toteutetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) mukaisessa televisiotoimin-
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nassa kello 7-21 tai kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain (775/2000) mukaisesti 18 vuotta 

nuoremmille esitettäväksi sallitun kuvaohjelman julkisen esittämisen yhteydessä". 

Sääntelyä on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava perustuslain 12 §:n 1 mo-

mentissa turvatun sananvapauden rajoituksena. Kyseisen säännöksen mukaan jokaisella on 

sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mieli-

piteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden 

käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi 

välttämättömiä rajoituksia. 

Sananvapaussäännöksen soveltamisalan piiriin kuuluvien viestien alaa on tulkit-

tava laajasti. Jo perusoikeusuudistuksen esitöissä todettiin säännöksen turvaavan periaatteessa 

myös kaupallista viestintää, vaikka samalla todettiin perustuslakivaliokunnan varhaisempaan;? 

käytäntöön viitaten, että alkoholi- ja tupakkamainonnan rajoitukset sekä kuluttajansuojalaki-

säädännön sisältämät mainonnan rajoitukset on voitu toteuttaa sananvapaussäännöksen estämättä 

tavallisella lailla (ks. HE 309/1993 vp, s. 56). 

Sittemmin käsitykset kaupallisen mainonnan suhteesta sananvapaussäännökseen 

ovat täsmentyneet. Eduskunnan pemstuslakivaliokunnan uudemmassa käytännössä omaksuman 

kannan mukaan "mainontakin kuuluu lähtökohtaisesti sananvapauden suojan piiriin, mutta 

mainontaan voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden 

sisällöllisellä ydinalueella on mahdollista" (ks. esim. PeVL 61/2001 vp). Tämä perustuslaki-

valiokunnan käsitys merkitsee sitä, että mainonnan rajoitusten sallittavuutta on sananvapauden 

muiden rajoitusten tavoin valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten valossa. Niiden tulee niin ollen täyttää muun muassa rajoituksen lailla 

säätämisen ja täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset sekä vaatimukset rajoituspe-

rusteen hyväksyttävyydestä ja rajoituksen oikeasuhtaisuudesta. 

Käsillä olevassa arviointitilanteessa on merkitystä myös sananvapauden lähtö-

kohtaisella välineneutraalisuudella. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan sananvapautta ei 

ole sidottu mihinkään tiettyyn viestinnän muotoon, esimerkiksi painettuun sanaan, vaan 

sananvapaus turvataan riippumatta ilmaisemiseen tai julkistamiseen kulloinkin käytettävästä 

menetelmästä (HE 309/1993 vp, s. 56). Välineneutraalisuudesta voidaan johtaa myös vaatimus, 

jonka mukaan sananvapauteen kohdistuvien rajoitusten tulisi lähtökohtaisesti kohdella eri 

viestintävälineitä yhtäläisesti. Siten vain johonkin viestintävälineeseen kohdistuvat sanan-

vapauden rajoitukset ovat periaatteellisesti ongelmallisia sananvapauden välineutraalisuuden 

periaatteen kannalta. 



 

 

Tältä osin voidaan todeta, että kaikki voimassa olevan alkoholilain mietojen 

alkoholijuomien mainonnan rajoitukset ovat luonteeltaan yleisiä kaikkiin viestintävälineisiin 

kohdistuvia. Ehdotettu uusi mainonnan rajoitus muodostaa sitä vastoin tästä selvän poikkeuksen, 

koska sen mukaiset rajoitukset kohdistuisivat vain televisio- ja radiotoimintaan sekä elokuvien ja 

muiden kuvaohjelmien esittämisen yhteyteen. Johonkin määrättyyn viestintävälineeseen 

kytkettäville erityisille sananvapauden rajoituksille tulisi voida esittää jokin tämän välineen 

erityisluonteeseen liittyvä peruste, jotta se ei muodostuisi perusoikeusjärjestelmän kannalta 

ongelmalliseksi. 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että televisio on mietojen alkoholi-

juomien tärkein mainontakanava, jonka osuus alkoholimainonnan arvosta oli vuonna 2005 oli 47 

%. Kuvaohjelmien osalta perusteluissa todetaan, että niiden julkisen esittämisen yhteydessä on 

käytännössä esitetty juuri sellaisia alkoholimainoksia, joiden esittämisaikaa televisiossa 

ehdotetaan  rajoitettavaksi  (ks.  HE,  s.  5-6).  Nämä  seikat  eivät  nähdäkseni  kuitenkaan  riittävällä  

tavalla perustele sitä, miksi mainontarajoitukset ehdotetaan kohdistettaviksi vain tiettyihin 

viestintävälineisiin. Tältä osin keskeinen ongelma liittyy siihen, että eri viestintävälineet, kuten 

televisio- ja radiomainonta sekä sanoma- ja aikakauslehdistössä ja internetissä tapahtuva 

mainonta kilpailevat keskenään mainosmarkkinoista. Televisio-ja radiomainonta ja elokuvien 

esittämisen yhteydessä tapahtuva mainonta eivät tältä osin olennaisesti poikkea kohderyhmältään 

muissa medioissa tapahtuvasta mainonnasta. Esimerkiksi alaikäiset ovat ainakin internet-

mainonnan osalta hyvin merkittävä mainonnan kohderyhmä. 

Kansanterveydellisiä perusteita on pidetty perinteisesti hyväksyttävinä perusteina 

esimerkiksi alkoholi- ja tupakkamainonnan rajoituksille. Hallituksen esityksen perusteluissa 

viitataan lisäksi perustuslain 12 §:n 1 momentin sisältämään lakivaraukseen, jonka mukaan 

kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia voidaan säätää lailla 

(HE, s. 17), Kyseisen lakivarauksen ideana on kuitenkin ollut ainoastaan poikkeuksellisesti 

mahdollistaa elokuvien ja muiden kuvaohjelmien rajoitetusta ennakkotarkastusmenettelystä 

säätäminen tavallisella lailla. Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan säännös mahdollistaa 

elokuvien ja muiden kuvaohjelmien levittämisen ikärajoihin perustuvan rajoituskäytännön 

jatkumisen (ks. HE 309/1993 vp, s. 57). 

Säännöksen tarkoituksen kannalta on ongelmallista perustella sen avulla elokuvien 

esittämisen yhteydessä tapahtuvan mainonnan poikkeuksellisia sisällöllisiä rajoituksia. Elokuviin 

ja muiden kuvaohjelmiin kohdistuvia sisällöllisiä rajoituksia tulee arvioida samojen kriteerien 

valossa kuin muissa viestimissä. Tällaisten sisällöllisten rajoitusten arvioinnin tulee siis 

lähtökohtaisesti perustua perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin. Sinänsä on kyllä selvää, 
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että myös lasten suojelemiseen liittyvät syyt voivat muodostaa hyväksyttävän perusteen 

mainonnan rajoituksille. 

Hallituksen esityksessä valittuihin keinoihin lainsäädännön tavoitteiden toteut-

tamiseksi liittyy kuitenkin eräitä ongelmia. Suhteellisuusvaatimus edellyttää ensinnäkin sitä, että 

perusoikeutta rajoittavan sääntelyn tulee olla tarkoitukseensa soveltuva: sen tulee olla sellainen, 

että sen avulla voidaan ylipäätään saavuttaa toivottu seuraus eli perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävä tavoite. Lisäksi sen tulee olla välttämätön. Tämä edellyttää, ettei ole olemassa 

muuta yhtä tehokasta keinoa, joka rajoittaa perusoikeutta vähemmän verrat- 
fiino xraltMimn L*o>inr»r\n toi £>i rpiAita eitä r^lIpnl/oon T7RL^»11*>I3N rairvitiiQ p>i cao r\\lq *anäciinf*3£»CCP 
kiuiu   v uuiiuiui  iw ii ivJv/ii  i-C*l  vi  l &JV/ii«-t KJi icv viiviuvuiui.  i-/uvii*^\*n  I t,t*C5  wi  o G** uiiu vpuOuuivv^uu 

tavoiteltavaan päämäärään ja rajoitettavaan perusoikeuteen (ks. tarkemmin Veli-Pekka Viljanen, 

Perusoikeuksien rajoitusedellytykset, 2001, s. 205-225). 

Ehdotettujen keinojen soveltuvuutta erityisesti lasten suojelemistarkoituksen pe-

rusteella voidaan perustellusti epäillä. Ensinnäkin televisio- ja radiomainonnan kieltäminen 

tiettynä aikana vuorokaudesta ei riittävän selvästi kohdistu alaikäisiin vaan periaatteessa koko 

väestöön. Tältä osin on huomattava myös, että alkoholilaki kieltää jo nykyisin kattavasti mietojen 

alkoholijuomien alaikäisiin kohdistuvan mainonnan (ks. alkoholilain 33 §:n 2 momentin 1 

kohta). Uuden rajoituksen lisäarvo on siten lasten suojelemisen kannalta kyseenalainen. 

Hallituksen esitykseen ei sisälly täsmällistä analyysiä ehdotettujen uusien mainonnan rajoitusten 

tehokkuudesta. Pidän selvänä, että alkoholin haittavaikutusten ehkäisemisen kannalta kyse on 

marginaalisista toimista verrattuna esimerkiksi alkoholin hintaan vaikuttaviin toimenpiteisiin. 

Ehdotetun uudentyyppisen mainonnan rajoituksen merkitystä sananvapauden 

kannalta korostaa se, että säännöksessä kielletään paitsi varsinainen alkoholimainonta, myös sen 

epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta. Hallituksen 

esityksen perusteluissa viitataan tältä osin tuotesijoitteluun ja sponsoritunnisteisiin (HE, s. 15). 

Tällainen mietojen alkoholijuomien mainonnan kiellon laaja soveltamisala voi johtaa varsin 

ongelmallisiin tilanteisiin sananvapauden näkökulmasta, jos mainontakieltoa laajennetaan 

tiettynä ajankohtana lähetettäviin televisio-ohjelmiin ja alle 18-vuotiaiile sallittujen ku-

vaohjelmien esittämiseen. Esimerkiksi urheilujoukkueiden peliasussa nykyisin tavanomaiset 

olutpanimon sponsoritunnukset voisivat olla tällaista kiellettyä mainontaa, joka estäisi urhei-

lutapahtuman esittämisen televisiossa klo 7-21 välisenä aikana. 

Lähtökohtana sananvapauden käyttöä rajoitettaessa on ensin pyrkiä tavoitteeseen 

perusoikeuteen lievemmin puuttuvin keinoin. Normaalisti mainonnan rajoitusten pääpaino on 

ollut median itsesääntelyssä. Tältä osin hallituksen esityksessä ei ole selvitetty, miksi median 



 

 

itsesääntely ei ole riittävän tehokas keino alkoholimainonnan kontrolloimiseksi ja mitä lisäarvoa 

tältä osin mainonnan lainsäädäntötoimin tehtävillä rajoituksilla on saatavissa. 
 

Kokoavasti katson, ettei hallituksen esityksessä ole tuotu esiin perusoikeusjärjestelmän kannalta 

riittäviä perusteita ehdotetuille uusille vain määrättyihin viestintävälineisiin kohdistetuille 

mainonnan rajoituksille. Tätä voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena, koska 

sananvapauden välineneutraalisuuden periaate edellyttää lähtökohtaisesti mainonnan 

sisällöllisten rajoitusten kohtelevan eri viestintämuotoja yhdenvertaisesti. 
 
 
2. Varoitusmerkinnät 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen uuden 33 b §:n mukaan alkoholijuoman 

valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka luovuttaa alkoholi-

juoman Suomessa markkinoille tai käyttöön, on huolehdittava siitä, että pakkaukseen on merkitty 

suomeksi ja ruotsiksi yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen varoitus 

tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta. Varoitusmerkinnän tekstin sisällöstä, sijainnista ja 

koosta säädetään tarkemmin sosiaali-ja terveysministeriön asetuksella. 

Ehdotettua velvollisuutta varoitusmerkinnän laatimisvelvoitteesta on tarkasteltava 

ennen kaikkea perustuslain 18 §:n 1 momentissa säädetyn elinkeinovapauden näkökulmasta. 

Ehdotetun sääntelyn taustalla on sinänsä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä peruste: 

alkoholin terveyshaittojen vähentäminen. 

Perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden kannalta ehdotuksen ongelmallisuus 

liittyy siihen, voidaanko varoitusmerkintöjen laatimisvelvoitetta pitää ylipäätään tehokkaana 

keinona alkoholin terveyshaittojen ehkäisemiseen. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan 

varoitusmerkintöjen ei ole todettu yksinään vaikuttavan merkittävästi alkoholijuomien käyttöön 

(HE, s. 11). 

Perusoikeusrajoituksen suhteellisuusvaatimus edellyttää, että valitulla keinolla olisi 

ainakin jonkinasteinen vaikutus sääntelyn taustalfa olevan tavoitteen, alkoholin käytöstä 

aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisen, saavuttamiseksi. Kun alkoholin liikakäytön ter-

veydelliset haittavaikutukset ovat yleisesti tiedossa, on vaikea arvioida, millainen lisävaikutus 

varoitusrnerkinnöillä voisi olla alkoholikulutuksen hillitsemisessä. Pelkkä symbolivaikutus ei 

perusoikeusjärjestelmän kannalta riittävästi perustele uutta elinkeinotoiminnan harjoittajaan 

kohdistuvaa ainakin joissakin tapauksissa taloudellisesti merkittävää velvollisuutta. 
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Veli-Pekka Viljanen 

Valtiosääntöoikeuden professori 

Turun yliopisto 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO /2007 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta 
 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi alkoholilain 

muuttamisesta (HE 232/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali-ja 

terveysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö 

- assistentti Juha Lavapuro 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Riitta Ollila. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 



 

 

HE 232/2006 vp Versio 0.1 

 
HALLITUKSEN ESFTYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilakia. Alkoholijuomien mainontaa televi-

siossa ja elokuvateattereissa ehdotetaan rajoitettavaksi. Niin sanotut alkoholin paljous-

alennukset ja alkoholijuomien tarjoushintojen ilmoittaminen kauppojen ja anniskelu-

paikkojen ulkopuolella kielletään. Lisäksi ehdotetaan alkoholijuomien pakkauksiin li-

sättäväksi varoitus alkoholin aiheuttamista terveysvaaroista. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Varoitus-

merkintöjä koskeva velvoite ehdotetaan kuitenkin tulemaan voimaan vuoden pituisen 

siirtymäajan jälkeen. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotetun sääntelyn katsotaan olevan so-

pusoinnussa perustuslain 12 §:n sananvapaussäännöksen ja 80 §:n 1 momentin säännöksen 

asetuksenantovaltuuksista kanssa. Perustelujen mukaan ehdotettu laki voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Mainonnan sääntely       *-*   * 

Esityksessä ehdotetaan alkoholijuomien mainontarajoituksia laajennettaviksi. Mietojen 

alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynnin-

edistämistoiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun mainontaan ja myyn-

ninedistämistoimintaan on lakiehdotuksen 33 §:n 2 momentin 1 a kohdan mukaan kielletty, 

jos se toteutetaan televisiotoiminnassa kello 7—21 tai 18 vuotta nuoremmille esitettäväksi 

sallitun kuvaohjelman julkisen esittämisen yhteydessä. Säännöstä on arvioitava 

perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun sananvapauden kannalta. 

Sananvapauden suoja kattaa lähtökohtaisesti myös mainonnan ja markkinoinnin, 

mutta niihin voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden si-
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sällöllisellä ydinalueella olisi mahdollista. Toisaalta myös mainontaa ja markkinointia 

koskevan sääntelyn tulee täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset 

edellytykset (PeVL 19/2002 vp, s. 3/1, PeVL 9/2004 vp, s. 7/1, PeVL 37/2005 vp, s. 4/1). 

Arvioinnissa on lisäksi syytä kiinnittää huomiota perustuslain sananvapaussään-

nökseen sisältyvään yksilöityyn lakivaraukseen kuvaohjelmia koskevien lasten suojele-

miseksi välttämättömien rajoitusten säätämisestä. Perusoikeusuudistuksen esitöistä ilmenee 

(HE 309/1993 vp, s. 57), että kyseisessä perustuslainkohdassa ei kuvaohjelmilla tarkoitettu 

viitata televisio-ohjelmiin. Televisio on kuitenkin käytännössä hyvin merkittävä elokuvien 

ja muiden kuvaohjelmien jakelukanava. Valiokunta on aiemmin katsonut tämän seikan 

perustelevan sen, että perustuslain 12 §:n 1 momentin yksilöityä lakivarausta sovelletaan 

myös televisiotoimintaan. Tavallisella lailla on osin tämän vuoksi voitu säätää 

televisiotoiminnan harjoittajan velvollisuudesta sijoittaa lasten kehitykselle haitalliset 

ohjelmat sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisio-ohjelmia (PeVL 

19/1998 vp, s. 4/1). 

Mietojen alkoholijuomien mainonta ja myynninedistäminen on voimassa olevan lain 

mukaan sallittua. Mainontaan kohdistuu kuitenkin eräitä laissa erikseen mainittuja 

sisällöllisiä rajoituksia. Muun muassa alaikäisiin kohdistuva mainonta on kiellettyä. Nyt 

ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää lasten ja nuorten altistumista 

alkoholijuomien mainonnalle ja sen myötä alkoholin haittavaikutuksille. Rajoitusten 

taustalla on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä kansanterveyden edistämiseen 

ja lasten suojeluun liittyviä perusteita. Audiovisuaalinen mainonta on erityisesti lapsiin ja 

nuoriin kohdistuvana useimpia muita viestintämuotoja vaikuttavampaa. Rajoituksia 

voidaan siksi pitää lasten suojelun näkökulmasta myös oikeasuhtaisina, vaikka ne 

kohdistuvatkin yksinomaan televisiossa ja elokuvateattereissa esitettäviin mainoksiin. 

Sääntely ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain kannalta. 

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että kaupallisen viestinnän tyypit 

määrittävä sinänsä ennallaan säilyvä 33 §:n 2 momentin perussäännös muodostuu eh-

dotetun muutoksen seurauksena soveltamisalaltaan hyvin laajaksi. Esityksen perustelujen 

mukaan tuotesijoittelua ja ohjelmissa esiintyviä sponsoritunnisteita on pidettävä 



PeVL /2007 vp — HE 232/2006 vp 

 

mainontana. Käytännössä tämä saattaisi johtaa esimerkiksi siihen, että useiden urheilu-

kilpailujen esittäminen televisiossa kello 7—21 olisi kiellettyä. Vastaavasti sääntely estäisi 

kaikkien alkoholin tuotesijoittelua sisältävien alle 18-vuotiaille sallittujen elokuvien 

esittämisen elokuvateattereissa. Tällaisia oikeasuhtaisuusvaatimuksen kannalta on-

gelmallisia seurauksia ei esityksessä liene tarkoitettu. Säännöstä on siksi aiheellista täs-

mentää esimerkiksi niin, että ehdotetut kiellot koskevat vain varsinaista mainontaa. 

Miedon alkoholijuoman mainonta ja myynninedistäminen näyttäisi lakiehdotuksen 

sanamuodon mukaan olevan kiellettyä kaikenlaisen 18 vuotta nuoremmille esitettäväksi 

sallitun kuvaohjelman julkisen esittämisen yhteydessä. Säännöstä on tältä osin syytä 

tarkistaa esityksen tarkoitusta vastaavasti koskemaan kuvaohjelman esittämistä vain 

elokuvateatterissa. 

Valiokunta pitää kansanterveyden edistämisen kannalta hyväksyttävänä ja oikea-

suhtaisuusvaatimuksen kannalta ongelmattomana lakiehdotuksen 33 a §:n 2 momentin 

kieltoa ilmoittaa alle kahden kuukauden ajaksi rajattu alkoholijuoman tarjoushinta vä-

hittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella. 
 

Hinnoittelu 

Kahden tai useamman alkoholijuomapakkauksen tai -annoksen tarjoaminen alennettuun 

yhteishintaan vähittäismyynnissä tai anniskelussa on lakiehdotuksen 33 a §:n 1 momentin 

mukaan kiellettyä. Sääntelyä on arvioitava perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun 

omaisuudensuojan ja ennen kaikkea sen kautta suojaa saavan sopimusvapauden periaatteen 

kannalta. 

Sääntely ei merkitse suoraa puuttumista hinnoitteluun, vaan siinä kielletään aino-

astaan niin sanottujen paljousalennusten tarjoaminen. Rajoituksella pyritään ehkäisemään 

ennen muuta kertakulutusmäärien kasvua. Tätä voidaan pitää yhteensopivana ja tehokkaana 

keinona esityksen perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävien kansanterveyden 

edistämiseen liittyvien tavoitteiden kannalta. Paljousalennusten kieltäminen ei valiokunnan 

mielestä merkitse kohtuutonta puuttumista vähittäismyyntiliikkeen tai ravintolan omistajan 

sopimusvapauteen. 
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Hallituksen esityksen perustelujen mukaan paljousalennuksia on tuotevalvonta-

keskuksen ratkaisukäytännössä pidetty voimassa olevan alkoholilain 33 §:n 2 momentin 7 

kohdan perusteella hyvän tavan vastaisina ja sopimattomina. Näin nyt ehdotetun sääntelyn 

voidaan katsoa tavallaan sisältävän täsmällisempiä säännöksiä siitä, mitä voidaan pitää 

hyvän tavan vastaisena mainontana. Perustuslakivaliokunta on pitänyt lain sanontaa "hyvän 

tavan" vastaisuudesta epämääräisyytensä takia soveltumattomana sananvapauden käytön 

sääntely-yhteyteen (PeVL 54/2002 vp, s. 2/II). Valtioneuvoston piirissä on tämän vuoksi 

aiheellista ryhtyä toimenpiteisiin alkoholilain mainonnan kieltoa koskevan sääntelyn 

täsmentämiseksi edelleen tältä osin. 
 

Varoitusmerkinnät 

Alkoholijuoman pakkaukseen on lakiehdotuksen 33 §:n 1 momentin mukaan merkittävä 

suomeksi ja ruotsiksi yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta terveydelle ja erityinen 

varoitus tuotteen aiheuttamasta sikiövauriovaarasta. Tälle alkoholijuoman valmistajaan, 

maahantuojaan ja jakelijaan kohdistuvalle velvoitteelle on erityisesti kansanterveyden 

edistämisen näkökulmasta perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita. 

Varoitusmerkintöjen ei esityksen perustelujen mukaan ole todettu yksinään vaikuttavan 

merkittävästi alkoholijuomien käyttöön, mutta yhdessä kulutuksen muiden vä-

hentämistoimien kanssa merkinnöillä voi olla positiivisia vaikutuksia. Velvoite ei valio-

kunnan mielestä muodostu elinkeinonharjoittajan sananvapauden kannalta kohtuuttomaksi. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä X päivänä tammikuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.  Arja 
Alho /sd jäs.   Heidi Hautala/vihr 
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Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson /r 
Johannes Koskinen /sd 
/-vimma j^apiuiic / v a a 
Outi Ojala /vas Reino Ojala 
/sd Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk Simo 
Rundgren /kesk Arto Satonen 
/kok Seppo Särkiniemi /kesk 
likka Taipale /sd Astrid Thors 
Ix  Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Petri Helander. 


