
AJASSA LIIKKUU

MIKSI TU RISTIALKOH OLIA KOSKEVASTA AIIGRAJOITU KSESTA
LUOVUTTIIN?

Oli aika, jolloin Suorni itse
päätti lainsäärlänniistälin. Nyt
se ei enää käy. Yksi lisänäyttö
lJurrxrpan unionin kaikkialle
ulollur aslu nrlhtlista 'uatiin
1.5.2. lqq.5. kurr Suomi joului
luopumaarr turistialkoholin
luontiu sriJtelevJslä aikulajas-
ta. Seuraavassa yritämme ym-
nräfliiJ. mrksr niiur kJvr.lir rnrtä

oikeastaan tapahtui.

ETA-SOPIMUS JA UUSI
ALKOHOLILAKI

Sopimus Euroopan talousalu-
eesta tuli Suomessa voirraan
1.1 .1994. E1'A-sopimus kielsi
muun muassd ulk,rholijrronrien
luonti -. trrkkumyynli- ja vi"n-
timonopolit. Siksi on luonnol-
lista, että Fi'lA-sopirnuksen
solmimisella oli merkittävä
vaikutus alkoholilainsäädän-
liiömme. Suonren uulla, ruosi
f.1'{-.opirrruk.r,n s,,lnrirnis-n
jalkeen voimaan tullutta alko-
holilakia valmisteltiinkin en-
nen muuta ETA-lakina. Toki
samassa yhtevdessä tehtiin
myös muutoksia. joita ETA-so-
pirlus ei edellyttänyt.

FITA-'opimu. kielsi rLsise-
Iitteisesti tuonnin määrällisen
rajoittarnisen, mutta se ei puut-
tunut siihen, paljonko ja milla
ehdoilla matkustaja oli oikeu-
Iellu llr()nrdan alkolrulijuorrria
Suomeen veroja makstrmatta.

Nain siksi, eltä E'lA-sopimus
ei puuttunut sopijavaltioirlen
verotusoi keuteen, .ja matkusta-

jien oikeudessa tuo<la Suo-

ttte.tt alk,,h,,lijuornia on pil-
kalti kysl,rnys ver6tuksesta eli
tullienja välillisten verojen pe-

rimisestä tai niiden perimättä

.iättämisestä.
Matkustajien oikeutlesta

luoda maahan alk,,holijut,miu
on Suomessa perinteisesli sää-
rletll alk,,holilaissa ja rn1üs

uuleen alkoholilaki in k irjoitet-
tiin pykala, jonka mukaan ase-

tuksella voitiin rajoittaa alko-
holijuomien tuontia nratkusta-
jit'rr omiin larpeisiin. Tässri

muodossa erluskunta hyvaksyi
alkol'rolilain 7.12.1994, ja laki
(1143194) tuli voimaan 1.1.1995.

EU,JASENYYS
ATKOH O LI

JA UUSI
LAKI

'l'ammikuun l. päivänli 1995
Suome-llr luli Eurixrpan uni,,-
nin täysjäsen, ja liU prruttuu
hr vinkin tarkasl i siihen. milen
sen jäsenmaissa peritään val-
misteveroja.'l'ästa johtui, ett:t
tulevaa EU-jäsenvvttä enna-
koiden eduskunnassa v.rlmis-
teltiin sl,ksylla 1994 myüs val-
misteverolainsäätlännön rrruu-

l.osta.

Matkustajien oikeurlesta
tuoda mukanaan omaan käyt-
tötinsä alkohrilijuomia sääde-

tään valrnisteverotusta koske-
vassa nk. jarjestelmaclirektii-
vissä. Siksi valmisteverolain-
sää(lAnliiii urrrlislrllaessa jou-
duttiin pohtimaan myiis mat-
ku'tajierr alk,,holiju,,mien

maahantuontia koskevia kysy-
rnvksiä. EU:n sääntiiihin so-

Jreutumisen katsottiin rnerkit-
sevän, että matkustajien alko-
holituontia koskevat määräyk-
sel lrili sijoittaa reroluinsiiü-
rlänliiiin. \iitlerr t,i sii' eniä
katsottu voivan olla alkoholi-
lainsiiürlännössii. kuten asian-
laita oli ollut tähän asti.ja kuten
e<luskunta oli viela 7.12.1994
pJlillän1 t. l(osku mutkustujien
ulkoh,,liluonlia k,,sk.rissa
muiirär ksi-sä oli kr svmr s pil-
kälti verotuksesta" oli luonnol-
li.ta kü.itellä a'iaa ralmiste-
verolainsäädänniissä. Näin ol-
len eduskunnan 7 .12. 1994 hy -

väksymün ja L1.1995 voimaan

tulevan alkoholilain llU-rnuu-
toksia valmisteltiin e<luskun-

nan valtiovarainvaliokurrrras-
sa, kun itse alkoholilakia val-
rnistell iin eduskurrnan sosiitu-

livaliokunnassa. Ratkaisevak-
si tässä tarkastelemassarrrrrre

prosessissa muorhstui edus-
kunnan valtiovarainvaliokun-
nan 16.12.1994 päivätvssä
lausuntrossa (nro 90/1994 vp.)
esittämä näkenrys, jonka mu-
kaan matkustajien alkoholi-
luonl ia rajoitlar al aikarujut ei-
r ül erle mahrlollisia EL -sään-

nirslen mukaan. Koska Suomi

ei .jäsenyysneuvotteluissa ollut
tältä osin saanut poikkeusta
vallitseviin EU-sääntüihin.
asettui valiokunta sille kannal-
le. ellä alkoholilaista 1,itäri
poislaa mahrlr,l li.uus lüllai'l"n
aikarajojen säätänriseen.

\al mister eroluinsäätlännün
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muuttamisen lopputulenrana
alkoholilainsäädännön osalta

olikin. ellri varsin piun varsi-

naisen alkoholilain (l t4ll/94)
hyväksymisen jalkeen eli
21.12.1994 eduskunta hyväk-

.yi alkoholilain muutoksen

tl477lq4t. jolla poislelliin
mahdollisuus asettaa alkoholi-
ldtnsila(lann()ssit arkaraJoJa

matkustajien alkoholituonnil-
le. Täma muutos tuli voimaan

1.1.1995, joten Suomen oma

luirrsäärlänti; ei enää lammi-

kuussa 1991> antanut mahdolli-
suutta säätää matkustajien al-

koholituontia koskevista aika-
rajoista alkoholiasetuksessa.

AIKARAJAKSI KUITENKIN
TUTEE 2O TUNTIA

Samaan aikaan kun verola-

kien valmistelu eteni etluskun-

nassu. sosiaali- ja ten e1 smi-

nisteriö valmisteli omalta osal-

taan uurlen alkoholilain täy-

täntiiönpanoa. Joulukuun 22.

priir rinä 1994 urrnettuun ja
tamrnikuun l. päivänä l99i>

voimaan tulleeseen asetukseen

alkohol ijuomi sta ja väkiviinas-
ta (13441941 kirjattiin matkus-

laji-n ulkoholituonnin raj,,i-
tukset, minkä lisäksi 

- 
ase-

tuksessa olleen valtuutuksen

nojalla - 
sosiaali- ja terveys-

minisreriö teki 29.12.1994
päätöksen (3/95), jolla Suo-

messa asuvan henkiltln alko-

holijuornien tuontioikeus ase-

tettiin riippurnaan siitä, rlttä

nratka oli kestänyt vähintään

20 tuntia. Aikaraja koski lento-

liikerrnettä lukuun ottanratta

kaikkia Pohjoisrnaiden ulko-
pu,,lisia maila rii;rpunrattu sii-
tä. oliko alkoholi hankittu kul-
kuneuvosta tai nruuloin. Poh-

joisrrraitlen välisessa liiken-
teessä 20 tunnin aikaraja koski
verottornasti ostettua alkoho-

AtKO!OtIPOtT KKA
ö0(r995):2

lia. Lisaksi Suomen ulkopuo-
l"lla u"ura. Pohjoismaiden tui

FIU-maiden ulkopuolelta saa-

puva henkiltl oli oikeutettu tuo-

maan mukunaan alk,,h,rlijuo-
mia vain, jos oleskelu Suomes-

sa kesti vähintään 3 vuorokaut-

ta. l'ämä so.iaali- ia lervevsmi-

nisteriön päätöksellä 500192

vuonna 1992 toteutettu tiuken-
nus pysyi siis ennallaan. Sen

si.jaan Sut»lessa asuvan henki-
lön osalta ministeriii oli vähen-

tänyt aiemmin voimassa ollutta
24 tunnin aikarajoitusta 4 tun-
nilla.

V al kuslajien alkoh,,l iju,,m i-

en Iuonlia rajoiltavat aikarujat
jouduttiin kumoamaan I5.2.
1995 sosiaali- ja terveysminis-

teriön päätöksellä l 7Bl95. Niin
ikään 1.4.1995 alkaen alkoho-

lijuorna-asetuksen B. § on ku-
mollu. kosku laissa ei ollrrt sii-
hen asianomaista valtuutusta.

MITA EU:N KANSSA
SOVITTIIN.JA MITA EI

SOVITTU?

Suomi ja Iluotsi olivat FIU:n

kanssa kävmissään jäsenyys-

neurotlcluirsu ottuneel esiin

kvsr rnl ksen nrutkuslajien oi-
keudesta tuotla mukanaan al-
koholijuomia omaan käyttiiön-
sä palatessaan kotimaahansa

toisesta jäsenrnaasta. Su<tmet't

ja Ruotsin kannalta ongelrnan

vlimenä r)n muila LU-nraita
selvästi korkeampi alkoholi-
juonrien veroluksen taso yhdis-

t\neenä .iilren. ellä EU-mai-

tlen si'äisr''sä liikenlees-ii
rnatkustajien oikeus tuo<la al-

koholijuomia omaan käyttöön-

sä,rrr lälres rajal,,n: llman mirr-

käänlaisia selvityksiä matkus-

taja voi tuorla mukanaan ll0
litraa olutta, 90 litraa viine-jä,

20 litraa välituotteita ja l0 lit-
rau räkevii alk,,holiju,,miu. ja

nämäkin määr'ät matkustaja

voi yliuaa, mik:ili hln pysty.v

päler äsli pen-rslelemaun jur,-

mien tulevan omaan käyttöiin.

Lahes rajatonta alkoholin
tuor-rtioikeutta pidettiin kan-

santerveyden uhkana.
EU:hun liittymistä koskevi-

en neuvottelujen tukrksena

Suomi ja lluotsi saivat luvan

rajoittaa ainakin kahtlen en-

simmäisen .iäsenyysvuorlen
ajan FiU:n jäsenmaista tuota-

vien alkoholijuomien verotonta

määrää samoilla ehdoilla kuin
Tanska.'l'riltä o'in asiu oli siis
jarjestyksessä ainakin hetkek-
si. \eurollelui"sir ei kuilen-
kaan otettu esiin mahdollisuut-
lär laittaa alkoholijuorni"rr
tuonnin oikeuttavan ntatkan

kestolle aikarajaa.
EU:n sisämarkkinain salli-

mat suuret alkoholimäätät sa-

moin kuin Suonr.n ja Ruotsin

taama mah,lollisuus rajoillaa
muista EU-maisla saapuvi"n

matkustajien maksutonta alko-
holijuomien tuontia lienevät

kaikkien tiedossa. Pienemmäl-

Ie huomiolle on jäänyt se seik-

ka, että Suomi sai samassa yh-

teydessä toisenkin poikkeuk-
sen EL -siiJnliiihin. Suomi -au

nimittäin rajoittaa oluen tuon-

tia kolmansista maista.

Tässä Suomen saamassa

poikkeuksessa lodetaan, että

koLnansista maista tulevaa

matkustajaa ei saa asettaa

edullisernpaan asenraan kuirt
EU:n jäsenrnaasta saapuvaa

rrralkuslujau. \äin Suorrri sua

rajoiltaa kolman.islu nraisla

tapahtuvan maksuttoman olu-
en tuonnin 15 litraan. Tämä

poikkeus on sikuli merkittävä,

että kolmansista maista tapah-

tuvaa rnatkustajien alkoholi-
ju,,mi"n luonlia säälrletii*sä
vuodelta 1969 olevassa direk-
liivissri 169/169/Et.C) ei rrrui-

nila luinkaun oluerr lu,rnti lajoi-
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tuksia. lbisin sanoen oluen
luonlirajtritukset kolmansisla
rnaista eivät olisi mahdollisia
ilmun poikkruslupaa. Tämün

ovat sekä lrlanti että l'anska
:daneel kokea EU:n tuomiois-
tuimen myötä.

Väärinkäsir)sren \älttämi-
seksi todettakoon tässä yhtey-
dessä, että Suomi rajoittaa kol-
mansista maista luolavien r ii-
nien ja väkevien alkoholijuo-
mien määrää. Nämä rajoitukset
eivät kuitenkaan perustu Suo-

melle annettuihin poikkeuk-
siin. raan ne oral *tlellä mai-
nittuun direktiiviin (6911691

EEC) perustuvia kaikkia EU-
maita koskevia säänniiksiä,
jotka eivät siis sisällä olutta
koskevia säännöksiä.

TANSKA JA IRLANII
TUOMIOLTA

EU:n jäseneksi liittymisesta eli
vuodesta 1973 alkaen Tänska

oli vuosia 1985-l986 lukuun
ottamatta rajoittanut matkusta-
jien mukanaan tuoman oluen
määrää. .loulukuussa 1990 an-
tamassaan päätöksessä (tapaus

c-208/88, 6.r2.r990) EU:n
luomioistuin kuilenkin totesi,
että Tanskan silloin soveltama
oluen tuonnin ylaraja, 10 lit-
raa, oli rlirektii v in 69 I 169 IEEC
vastainen, minka johdosta

Tanska uli rajoituksia 1 llapita-
mällä rikkonut Rooman sopi-
musta. EU:n niin kutsutun lo-
jaliteettiperiaatteen seurauk-
sena rajoitus kumoutuu tällai-
sessa lapauksessa aulomaatli-
sesli. ja noin kuukauden ajan

Tanskan lulli ja poliisi joutui-
vatkin rajoittamaan matkusta-
jien luoman oluen määrää sa-

kottamalla tanskalaisia autoili-
joita akseli-painojen ylittami-
sestä.

Pysyvämmän ratkaisun

Tanska sai tähän ongelmaan,
kun arvovaltainen tanskalai-
nen valluuskunta pääminisle-
rin lähettämäna kavi Brysselis-
sä neuvottelemassa oluen
tuonnill" I2 litran 1lärajan.
Yhteisymmärrykseen pääsl iin
varsin ntipeasti, osittain siksi,
että samassa yhteydessä'Ians-
ka suostui alentamaan pitkien
malkojen aikarajan 4tl Iunnista
36 tuntiin sekä korottarnaan
lullivapaasli luotavien tar lroi-
den kokonaisarvoa.

Irlannin tapauksessa EU:n
tuomioistuin totesi Irlannin yl-
lapitäman oluen tuonnin 12 lit-
ran rajoituksen direktiivin 69l
f69lEEC vastaiseksi (tapaus

c-:167188, 6.12. t990).

oNKO P.El,KO Al-KOHOUN
LISAANTYVASTA

MAAHANTUONNISTA
AIHEELTINEN?

On ilmeistä, että EU ei helposti
salli matkustajien alkoholi-
tuonnille aselellavia aikarajoi-
tuksia silloin, kun kysymys on

sisämarkkinaliikenteestä. Sen

sijaan on vaikea nahda, miksi
EU ei sallisi rajoituksia suh-
teessa kolmansiin maihin.
Näin ollen samassa yhteydes-
sä, kun Suomi sai nrahtlollisuu-
den rajoittaa matkustajien olu-
en luonlia kolmansisla maisla,
olisi voitu hakea myös oikeutta
rajoittaa alkoholijuomien tuon-
tia näistä maista asettamalla
aikarajoja matkojen kestolle.
Nain ei kuit.nkaan tehty. joten

nyt Suomessa ollaan tilantees-
sa.jossa uumoillaan viina-. vii-
ni- ja olutrallin alkamista itä-
ja etelarajalla. Osiltain näin on

jo tapahtunut.
Itärajan takaa Venäjältä Suo-

meen saapui vuonna 1994
maitse noin miljoona henkeä ja
Suomenlahden eteläpuolelta

Yirosta meritse hieman enern-

män eli noin 1,1 miljoonaa
henkeä. Lisäksi laivaristeilyil-
le osallistui noin 0,5 miljoonaa
henkeä. Naiden noin 2"5 mil-
joonan matkustajan alkoholi-
tuontia säädeltiin vielä vuoden
1994 lopussa siten, että Suo-

messa asuva henkilt; sai Suo-

meen palatessaan tuoda tullia
maksamatta litran väkeviä al-
koholijuomirr ja litran r iineja
(tai 2 litraa viinejä) seka 2 lit-
raa olutta edellyttäen, että mat-
ka oli kestänyt 24 tuntia. Sen

sijaan Suomen ulkopuolella
a.uralla henkilolla ei ollul oi-
keutta tuoda maahan Iainkaan
alkoholijuomia, jos han tuli
Venajalta tai Virosta ja.jos mat-
ka kesti alle 3 vuorokautta. Yli
kolmeksi vuorokaudeksi Suo-

meen saallu\ a matkuslaja sai

tuoda normaalin tax-free-an-
nokserr. Lisäksi mauhan saattoi

tuoda alkoholijuomia tullia
maksamalla.

Helmikuun 15. päivän jäl-
keen vuonna 1995 tilanne on
ollul seuraa\ a: lullivapaasti
tuotava määrä on I litra väke-
viä alkoholijuomia tui 2litraa
väliluotteita ja 2 litrua viinej:i
ja 15 litraa olutta. Matkan kes-
tolla ei ole enää merkitystä
tuontioikeuden kannalta, pelk-
kä rajan ylitys riittaa. Vuoteen

1994 verrattuna alkoholin
maahantuonti voi siis vuonna
1995 lisäänlrä u'ealla eri la-
ralla: r'ajan ylittlijien määrä roi
lisääntyä lisääntyneiden tuon-
timahdollisuuksien ja helpot-
tuneiden tuontiehtojen vuoksi,
alle 24 tuntia matkalla olevat
suomalaiset voivat nyt tuoda
alkoholijuomia, alle 3 vuoro-
kaudeksi Suomeen tulevat ul-
komaalaiset voivat nyt tuoda
alkoholijuonria ja yli 24 tuntia
ulkomailla olleel suomalaisel
tai Suomeen yli 3 vuorokau-
rleksi tulevat ulkomaalaiset

ALKOHOTIPOL]TIIKKA
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voivat tuoda mukanaan entistä

enemmän alkoholij uomia.

Olellakaamme aritmeell ise-

na harj,,iluksena. että jokainen

Suomeen idästä maitse ja ete-

lästä meritse saapu\ a lai ristei-
lylta palaava aikuinen (noin 2
miljoonaa) toisi mukanaan lit-
ran väker iä alkoholijuomia.
kaksi litraa mieloja viineja ja

15 litraa olutta. Talltiin Suo-

meen tuotaisiin Venajalta, Vi-
rosta ja risteilyilta noin 2,8 mil-
joonaa litraa 100 prosentin al-

koholia vuodessa. Tästä mää-

rästä oluen osuus olisi noin

puolel. \ertailun r uoksi mai-

nittakoon, että vuonna 1994

Suomessa myytiin alkoholia
33,5 miljoonaa litraa. Lasku-

esimerkki perustuu olemassa

oleviin matkailijamääriin. Sii-
nä ei ole yritettykaan arvioida,

mitä tapahtuisi esimerkiksi sil-
Ioin, jos heti rajan taakse Yenä-

jan puolelle nousisi suomalais-

ten ostotarpeita palvelevia su-

pcrmarkelleja. joissa voisi pis-

täytyä ilman viisumia.

AIKARAJOISTA PYRITAAN
NEUVOTTETEMAAN
BRYSSELIN KANSSA

Matkustajien keskuudessa ar-

heuttaa varmasti hämmennystä

se, että Ruotsi, jonka sopimus-

ehdot Euroopan unionin kans-

sa ovat täysin samat kuin Suo-

men, pitää tällakin hetkella
voimassa 24 tunnin rajoitusta
sekä kolmansista maista saa-

puvien matkustajien alkoholi-
juomien tuonnille ellä sisä-

markkinamaista saapuvien

matkailijoiden tax-free-tuon-
nille lukuun ottamatta lentolii-
kennellä. l.isaksi Ruotsi pitäa

voimassa rajoitusta, jonka mu-

kaan ruotsalaisesta satamasta

toiseen satamaan, myös EU-sa-

tamaan, purjehtivilla laivoilla
saadaan tax-free-myymälässä

myydä matkustajalle enintään
2 litraa olutta. Tämä määrä1s

perusluu ruotsalaisiin lair a-

muonitussäädöksiin. Suoma-

laisesta satamasta johonkin

toiseen satamäan purjehtivilla
laivoilla rnatkustajille myy-

dään 15 litraa olutta.
Ruotsin ja Suomen noudat-

taman käytännön eroa voidaan

selittäri seuraavasti. Su,rmen ja

Ruotsin sopimusehdot EU:n

kanssa oval samat. ja on hyvin-
kin mahdollista. että Ruolsi
joutuu tulevaisuudessa sa-

maan asemaan kuin Suomi n1l.

Komission asiaa kosker isla

vaatimuksista huolimatta
Ruolsi ei kuitenkaan ole luis-
laiseksi muuttanut lainsäädän-

töään. joten Ruolsissa r,timas-

sa olevan lain mukaan matkus-

tajien alkoholituonnille voi-

daan asettaä aikarajoja - aika-
rajat eiräl siis ole Ruotsin omi-

en lakien vastaisia, vaikkakin
ne voivat olla EU-säännösten

vastaisia.
Suomenkaan osalta kysymys

aikarajoista ja kolmansisla

maista ei ole välttämättä lop-

puunkäsitelty. Tämä asia on

nimittäin kevättalvella 1995

ollut esilla kaksi kertaa halli-
tuksen so.iaalipol i itlise.sa mi-

nisterivaliokunnassa. ja nrinis-

lerivaliokunta on anlanul vir'-

kamieslen tehtäväksi käynnis-

tüä keskuslelut EL-komission
kanssa sen selvittämiseksi,
mita mahdollisuuksia Suomel-
la on asian hoitamiseksi.

Matkustajien alkoholituon-
tia koskevien aikarajojen kä-

sittely osoittaa, että kahden

erilaisen oikeus- ja neuvottelu-

kulttuurin kohlaaminen voi

johtaa odottamattomiin tulok-
siin etenkin, jos asioita joudu-

taan hoitamaan kiireessä. Ja li-
sähankaluuksia saattaa olla tu-
lossa, kun kahden vuoclen EU-
jasenyyden jalkeen matkusta-
jien alkoholijuomien luonli-
määrät otetaan uudelleen tar-

kaslelun kohteeksi. Jos nimil-
täin mitään ei voida tehda kol-
mansista maista tuotavan alko-
holimäärän rajoillamiseksi. tu-

lee jokainen tuleva EU:n sisä-

markkinoita koskeva oluen

luonlirajoiluksen lievenemi-
nen automaattisesti voimaan
myiis suhleessa kolman.iin
maihin. Ei ole vaikea ennustaa.

että mahdollinen oikeus I l0
olutlitran tuomiseen kolman-

sista maista eli Virosta tai Ve-

näjältä vuonna lO97 vlhenläi-
si olennaisesti oluen myyntiä

Suomen puolella. Tämä taas

johtaisi valtion verotulojen
pienenemiseen.

KARI PAASO
ESA ÖS1'ERBERC
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