
 

 

INFORMATION TILL KUND Om avtal om handelsförbud 
 

 

 

VAD ÄR ETT AVTAL OM HANDELSFÖRBUD? 

Alkos kunder har möjlighet att under en tid begränsa sin införskaffning av alkoholhaltiga drycker i en 

eller flera av Alkos butiker. Servicechefen för butiken i fråga och vederbörande person kommer 

överens om saken skriftligen genom ett så kallat avtal om handelsförbud. Initiativet för att ingå det 

här avtalet kan komma från en anhörig eller släkting till kunden, men avtalet kan inte upprättas utan 

samtycke från personen i fråga. 

Begränsning av handel 

I avtalet kommer man i regel överens om att begränsa försäljningen av alkoholhaltiga produkter i 

en eller flera Alko-butiker. Att uträtta andra ärenden, till exempel panta burkar eller köpa 

alkoholfria produkter, är tillåtet under den tid som avtalet är giltigt. Handelsförbudet är i regel 

totalt, det vill säga att den namngivna butiken inte säljer några alkoholhaltiga drycker alls till 

kunden under avtalstiden. I undantagsfall kan man dock komma överens om specifika grader av 

handelsförbud.  

Avtalets bindande karaktär 

Kunden förbinder sig till handelsförbudet eller begränsningen i det under avtalets giltighetstid. Om 

en representant för Alko känner igen kunden i en butik som nämns i avtalet nekar representanten 

kunden att köpa alkohol enligt begränsningarna i detta avtal. 

Avtalet är alltid tidsbegränsat, och kunden själv definierar dess giltighetstid. 

Kunden som har ingått avtalet har möjlighet att häva avtalet om handelsförbud under utsatt tid på 

det sätt som nämns i avtalet. Kunden måste skriva under en så kallad anmälan om upphävande i 

butiken i fråga och ska då uppfylla de kriterier om köpduglighet som föreskrivs i alkohollagen 

(1143/1994), vilket innebär att kunden till exempel inte får uppträda störande eller vara uppenbart 

berusad. Avtalet hävs påföljande vardag efter det att det undertecknats. 

Intressebevakare 

En intressebevakare som tillsatts av en magistrat eller tingrätt har rätt att upprätta ett avtal om 

handelsförbud å kundens vägnar eller mot kundens vilja. 

Sekretess och dataskydd 

Avtalet om handelsförbud är alltid ett ovillkorligen konfidentiellt dokument, vars upprättande Alkos 

personal inte har tillåtelse att berätta om för personer utanför butiken eller Alko. 

Avtalen förvaras i ett låst utrymme och ett utdrag om dataskydd enligt personuppgiftslagen 

(523/1999) kan fås vid begäran. 

Hjälp och stöd i frågor som rör missbruk 

Råd och handledning från sakkunniga gällande droger och beroende kan man hitta bland annat via 

följande länkar och nummer. Tjänsterna är avsedda för användare och deras närstående samt för 

alla som är intresserade av information om rusmedel. Tjänsterna är anonyma och kostnadsfria. 

• Rådgivningstelefonen har öppet dygnet runt alla veckodagar och erbjuder professionell 
hjälp och stöd i frågor som rör rusmedel. Numret är 0800 900 45. Tjänsten tillhandahålls 
av Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf och Diakoniinstitutet. 
 

• www.paihdelinkki.fi Tjänsten tillhandahålls av A-klinikstiftelsen.  

 
För ytterligare information: 
 
Mer information om avtalet om handelsförbud kan du få genom att fråga servicechefen på din butik. 
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