
SATME AH tSTRöM ESA öSTERBERG

ATKOHOTIPOTITIIKKA EU.SUOMESSA

Alkoholipolitiikan harloittamisessa on Suo-

messa havaittavissa enemmän tai vähemmän

selvästi erottuvia kausia, joita luonnehtivat

alkoholipoliittisten rajoitusten lisääntymi-
nen, niistä luopuminen tai niiden pysyminen
kutakuinkin ennallaan. Alkoholipoliittisten
toimintalinjojer.r muutoksille loytvy monia eri

syita ja selityksia. Seuraavassa keskilymme
yhteen niistä ja kysvrnme, rnissä vaiheessa

Fiuroopan unioni alkoi vaikuttaa suornalaisen

ulk,rlrolip,rlitiikan nrrrolouluntiseen jir rnissi
määrin Euloopan unionista peräisin olevat

vaikutteet ovat nluovanneet Suomen alkoholi-
poliittista jä{estelrnää. Lisäksi arvioimnre,
miten Suomen jäsenyvs Euroopan unionissa

vaikuttaa alkoholipolitiikkamme muotoutu-

miseen lähitulevaisuutlessa.

Suomen alkoholipoliittisten muutosten

ohella tarkastelemme lyhyesti myös Ruotsin
ja No{an viimeaikaista kehitystä. Euroopan

unionin jäsenmaana Ruotsi on mielenkiintoi-
nen vertailukohde, koska kaikkien Euroopan

unionin tilille pantujen vaikutusten täytyisi
Suomen ohella näkyä rnyös Ruotsissa. Norja
ei ole EU:n jäsen, mutta se on Suomen ja
Ruotsin lailla solminut sopimuksen Euroopan

t:rlousalueesta. Jotta .jokin nrr.rutos Suomessa

voitaisiin yksiselitteisesti panna EilA-sopi-
muksen tiliin, tulisi tuon muutoksen olla näh-

tävissä mytis Norjassa ja Ruotsissa.

MILTOIN EU ATKOI VAIKUTTAA?

Yhteiskunnallisten, iileologisten tai kulttuu-
risten muutosten tarkkaa tapahtumahetkeä on

usein vaikeaa määrittää, koska ne eivät yleen-

sä tapahdu yhtakkisesti eivätkä milloinkaan
synny tyhjästä. Pohjoisrnaiden alkoholipoliit-
tista päätöksentekoa tarkasteltaessa on kui-
tenkin hyviä perusteita väittää, että Pohjois-
maissa Eurrxrpan unioni - tai tuolloin itse asi-
assa Euroopan yhteisöt - tiedostettiir.r alkoho-
ligrliittiseksi vaikuttajaksi vuoclen t9BB ku-
Iuessa (Österberg 199i3). Vielä tar.nrnikuus-

sa I 987 jarjestetyssä Pohjoismaiden alkoholi-
monoJlolien tulevaisuutta pohtineessa koko-

uksessa Euloopan yh<lentvnristä ei edes mai-

nittu nronopolien tulevaisuuteen vaikuttava-
na tekijana (The role ..., 1g8t]). kun taas krka-
kuus-u I 9tlt3 P,rlrjoisnrailrerr raill iusnerrr oslo
jarjesti konferenssin "Terveys - n.rarkkinat -
alkoholi - EY ja WHO", jonka sanottiin juon-

tavan juurensa siitä kiihtyvästä keskustelus-

ta, joka koski Pohjoismaiden rnahdollista liit-
tymistii Euroopun yhteisüihin (Örl"rlr"rg
1 eBB).

liuroopan yhteisl;j en sisalla integraatioke-
hityksen kiihtyminen oli toki realiteetti jo hie-
man aiemmin. 1980-luvun puolivälissä EY:n

sisalla oli päästy yhteisymmärrykseen siitä,
että EY:stä olisi luotava taloudellinen mahti

USA:n ja Japanin rinnalle. Yksitviskohtainen
suunnitelma tämän tavoitteen saavuttamisek-

si tunnetaan valkoisena kirjana vuodelta
1985. Tirinen tärkeä tapahtuma oli vuoclen

I987 yhtenaisyyslain hyväksyminen, nrikä on

huomattavasti helpottanut valkoisen kirjan
direktiivien hyväksymistä. Yhdessä nämä

muutokset johtivat EY:n sisalla uuteen euro-

optimismiin, jota seurasi EY:r.r byrokraattien
integraatiokampanj a joukkotiedotusvälineis-

sä. Vuodesta l9BB alkaen visio neljästä va-

paudesta - tavaroiden, palveluiden, pääoman
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ja ihmisten vapaasta liikkumisesta rajojen yli

- alkoi olla uutisten vakioaineistoa (Tiger-

stedt 1990).

Vridaan toki väittää. että kaukonäktiisim-

mät olivat kyenneet ennakoimaan tulevaa ke-

hitystä jo aiemnrinkin. Silti Euroopan unionia
ja Suomen alkoholipolitiikkaa koskevassa

tarkastelussa on perusteltua lähtea siitä ole-

tuksesta. että ennen vuotta l9BB lturoopan

unioni ei ole aktorina eikä etles argumenttina

vaikuttanut Suornen alkoholipolitiikan kehi-
tykseen. Vuodesta 1988 Euroopan yhdenty-

minen onkin sitten ollut olennainen osa alko-
holipoliittista keskustelua. Tarkeita kiinne-
kohtia tässä keskustelussa ovat olleet Euroo-
pan talousaluetta koskevien neuvottelujen al-
kaminen EFTA-maiden ja EY:n kesken kesä-

kuussa 1989 seka niiden saaminen päätök-

seen lokakuussa l99l ja ETA-sopimuksen
hyväksvmir.ren eduskunnassa lokakuussa
1992 seka sen voimaantulo 1.1.1994. Vastaa-

via kiinnekohtia EU:n osalta ovat Ruotsin jä-

senyyshakenruksen jatti; heinäkuussa 1991,

Suomen .jäsenvysanonruksen toimittaminen
EU:lle maaliskuussa 1992, Suomen jäsenyys-

neuvottelujen saattanrinerr päätökseen maa-

liskuussa 1994, EU-kansanäänestys 16.10.

1994 ja Suomen tulo Euroopan unionin jäse-

neksi 1.1.1995.

ALKOHOTIJUOMIEN VEROTUKSEN TASO

Vuonna l9BB EY:tä ja alkoholia koskevan

keskustelun kohteena oli ennen muuta alko-
holijuomien verotus. Lahtokohtana oli EY:n
komission vuoden 1987 elokuussa hyväksy-
ma alkoholijuomien valmisteverojen yhte-

näistärnissuunnitelma. joka perustui keskite-
tysti ja hallinnollisin rnenetelmin voimaan

saatettavalle y[rtenäiselle valmisteverotus-
kaytannolle kaikissa jäsenmaissa. Ehdotetut
juomalajikohtaiset veroasteet olivat joko kes-

kiarvoja tai painotettuja keskiarvo.ja EY:n ji-
senmaissa voinrassa olleista valmisteveroas-
teista (Hibell l9B9).

Konrission ehdotus kohtasi kuitenkin ar-

vostelua, ja syksylla l9B9 komissio teki uu-
den ehdotukserr. jossu tut-rtiin esiin ajalus nri-

nimiveroasteesta ja tavoiteveroasteesta. Ta-

voiteveroksi esitettiin aiernptra yhtenäisveroa

korotettuna I0 prosentilla. Minimiveroaste oli
puolet tavoitevertiasteesta oluen ja viinien
osalta ja väkevien juomien osalta noin 90 pro-

senttia vuonna | 987 ehrlotetusta yhtenäisestä

veroasteesta. Ehtlotuksen muketan kaikkien
jäsenvaltioiclen tuli vuoden l99ll alusta saat-

taa voimaan alkoholijuomien valmistevero,
joka vastaisi vähintään nrinirniveroastetta. Jä-
senmäa sai säilvttää minimir eroastet[a las-

kaammankin verotuksen. Jos jonkin juomala-

jin voimassa oleva veroaste kuitenkin ylitti ta-
voitetason, kyseisen juomalajin valmisteve-
roa ei ehdoluksen mukaan errää saisi noslaa.

Inflaatio tulisi siis ajan kuluessa yhtenäistä-

mään rulmisleveroluksen tältä osin (Ösler-

berg 1990). Tatakaan ehrkrtusta jäsenvaltiot

eivät hyväksyneet.

Vasta komission vuonna 1992 tekemästä

ehdotuksesta pliästiin sopimukseen, ja sii-
henkin tarvittiin useita neuvottelukierroksia.
Hyväksytvn rlilektiivin nrukaan viinien mini-
miveroksi tuli nolla ecua ja oluen I,B7 et:ua

hehtolitraa ja alkoholin tilavuusprosenttia

kohti eli sama kuin komission vuorlen l9B9
ehdotuksen minirnitaso oli ollut. Tavoitetasoa

ei oluelle eika viinille nräär'itelty. Väkevien
alkoholijuomien mir-rimiveroksi tuli 550 ecua
ja tavoitetasoksi I 000 er:ua puhtaaksi alko-
holiksi muunnettua hehtolitraa kohti. Tavoite-

taso asetettiin siten hieman alhaisemrnaksi
kuin vuoden 1989 ehdotuksen n'rinimitaso.

Lisäksi direktiivi säätää, että jäsenmaat, joi-
den verotaso on valilla 550-t 000 ecua. eivät
saa alentaa verotustaan. ja maat, joiden vero-

taso on vli t 000 ecua. eivät saa laskea sitä

alle tavoitetasona olevan I 000 ecun (Council

cli rec t i ve 92 I 84 I b',F:C).

On luonnollista, että alkoholijuomien val-

misteveroa kdskevan keskustelun alkuvai-
heissa tuotiin esiin konrission ehrloltaman ve-

rotason ja Pohjoisnraissa voirnassa olleen ve-

rotrrson huomattava poikkeanra. Esimerkiksi
vuotlen 1990 alussa väkevien alkoholijuo-
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mien vero oli Ruotsissa lähes nelinkertainen
komission vuoden l9B9 ehdotuksen tavoiteta-
soon verrattuna. Viinien osalta Ruotsin verot

olivat halvimpien viinien kohdalla noin 15-

kertaiset ja kalliimpien viinien kohdalla lähes

40-kertaiset sekä vahvan oluen osalta noin 7-

kertaiset komission ehclottamaan tavoiteta-
soon verrattuna. Ruotsin siirtyminen komis-
sion ehdottaman tavoitetason mukaiseen ve-

rotukseen olisi alentanut väkevien alkoholi-
juomien hinnat kolmannekseen, viinien hin-
nat noin puoleen ja vahvan oluen hinnat noin
kahteen kolmannekseen niiden vallitsevasta
tasosta (Hibell 1990).

Huol i EU-jlsenyvden autornaaltisesli mu-

kanaan tuomasta alkoholiverotuksen harmo-
nisoinnista väheni jokaisen komission uuden
esityksen myötä. Tarna oli luonnollista, koska

vuonna 1992 hyväksytty direktiivi ei vaadi
Suomea eikä Rr-rotsia alentamaan rninkään
alkoholijuonralajin verotusta. Itse asiassa rli-
rektiivilla oli suoranaista vaikutusta vain

eräisiin väkeviä alkoholijuomia lievästi verot-
taneisiin viinirnaihin ja eräisiin alhaista oluen
verotusta soveltaneisiin EU:n jäsenmaihin,
jotka siis joutuivat kohottamaan oluen ja vä-

kevien alkoholijuonrien valmisteverojaan (ks.

esim. Tigerstedt 1990, i6).

ARVON VEROTTAMISESTA MAARAN

VEROTTAMIS E E N

Edella todettu ei kuitenkaan tarkoita, että EU

ei olisi toistaiseksi millaän lailla vaikuttanut
alkoholijuomien verotukseen Suomessa.

Vuonna 19BB Suomessa oli vallalla jarjestel-

mä, jossa Alkon lrallintoneuvosto päätti alko-
h,,l ijuonr ien h i nnoisl a ( Hc,r'velak & Österl rerg

l99l). Alkoholiverotus oli painottunut alko-

holijuomien arvon verottamiseen, koska AI-
kon valtiolle maksama alkoholijuomavero oli
määritelty prosenttiosuutena Alkon myynnin

koko arvosta ja prosentuaalinen liikevaihto-
vero laskettiin tuotteen rnyyntihinnasta.

Suomessa r.allalla ollut tapa hinnoitella ja
verottaa alkoholijuomia oli ainoalaatuinen

koko maailmassa, joten ilman Euroopan unio-
niakin oli olemassa paineita muuttaa Suomen
järjestelmää (Alkoholiverotustyiiryhmän

muistio, 1992). Ensimmtiinen sopeutus teh-
tiin vuoden l99l alussa, jolloin alkoholijuo-
mat oluita lukuun ottamatta jaettiin alkoholi-
pitoisuuden perusteella neljeen eri veroluok-
kaan. Yli 22-tilavuusplosenttislen juomien

alkoholijuomavero pysyi 60 prosenttina nii-
den myynnin arvosta, l5-22-tilavuusprosent-
tisten juomien veroksi tuli 55 prosenttia, B-
14-tilavuusprosenttisten 45 prosenttia ja 2,8-
B-tilavuusprosenttisten 40 prosenttia niiden
myynnin arvosta. Vahvan oluen veroaste oli
40 ja keskioluen 30 prosenttia. Uuden vero-

lain mukainen juomien porastus lähensi Suo-

men verotuskäytäntöä muihin Pohjoisrnaihin
ja legitimoi Alkon jo pitkaan harjoittarnan
mietojen alkoholijuornien väkeviä alkoholi-
juomia lievenrmän verokohtelun. Käytänniis-
sä uusi laki nryös alensi kalliirlen alkuperäis-
pullottei<len ja yleensäkin kalliitlen ju«rmien

suhteellisia hintoja.

Uusi verolaki ei kuitenkaarr määritellyt jon-
kin yksittäisen alkoholijuoman verotuksessa

kaytettavaa veroprosenttia eikä siten antanut
Iaskukaavaa, jolla jokin maahantuontihinta
tai tehtaan hinta kaäntyisi yksiselitteisesti

vahittaismyyntihinnaksi. Uusi verolaki jatti
siis Alkon hallintoneuvostolle edelleen mah-

dollisuuden joidenkin juomien - esimerkiksi
Alkon omien tuotteiden tai kotimaisten tuot-
teiden - suosimiseen, joten uusi verolaki ei

luonut transparenttia eli läpinäkyvää eikä ta-
kuuvarmasti eri maista peräisin olevia alko-
holijuomia tasapuolisesti kohtelevaa jarjes-

telmää, kuten sekä E1ä-sopimus että EU:n
jäsenyys etlellyttivät. Tämänkaltaisen alko-
holiverotuksen Suomi sai vasta lreinäkuussa
1994 (5:J2194)ja tammikuussa 1995 (1471/

94) voirnaan tulleilla verolaeilla, joita voirlaan

Jlitää E'IA-s«rpinruksen ja Eur«ropan unionin
jäsenyyden suoranaisina seurauksina. Vas-

taavanlaiset sopeutukset on toteutettu mytis

lluotsissa ja Norjassa (Alkoholbeskattningen,

1991; Svensk alkoholpolitik..., 1994; Alko-
holpolitikken i endring. 1995).
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Heinäkuussa 1994 voimaan tulleessa alko-
holijuomaverolaissa säädettiin, että vero mää-
räytyy joko juoman sisältämän etvylialkoholi-
määrän tai nestemäärän mukaan. Tästä ajan-
kohdasta lahtien alkoholijuomien hinnat ovat

Suomessa määräytyneet tasapuolisesti ja
transparentisti alkoholijuomien hanki ntahin-
tojen, alkoholijuomaverojen, kaupan palkki-
on ja arvonlisäveron perusteella ilman nrin-
kaanlaista alkoholipoliittista, elinkeinopoliit-
tista tai kauppapoliittista harkintaa. Tbteutet-
tu verouudistus muutti huomattavasti eri juo-
mien ja juomaryhnrien suhteellisia hintoja,
mutta uudistukselle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti alkoholijuomien keskimääräinen
reaalihinta pysyi lahes muuttumattomana (Al-
koholitilastollinen vuosikirja 1994, 30).

Tammikuussa I995 voimaan tulleessa alko-
holiverolaissa oli kyse hienosäädösta sikali,
että eri juomien ja juomaryhmien verot ja hin-
nat eivät tässä yhteydessä enää muuttuneet
niin rajusti kuin heinäkuussa 1994. Uudessa
verolaissa oluet on jaettu alkoholipitoisuuden
perusteella kahteen luokkaan. Yli 0,5 mutta
enintään 2,8 tilavuusprosenttia alkoholia si-
sältävien oluiden perusvero on 0,10 rnarkkaa
jokaiselta juoman sisaltamältä senttilitralta
etyylialkoholia. Vastaava perusvero yli 2,8 ti-
lavuusprosenttia alkoholia sisältävistä oluista
on 1,70 markkaa. Viinit on jaettu neljään
Iuokkaan. Jos viinin väkevyys on yli 1,2 rnutta
enintään 2,8 tilavuusJrrosenttia, sen perusve-
ro on 0.27 markkaa litralta valmista alkoholi-
juomaa. Jos viinin väkevyys on yli 2,8 mutta
en i n lään 5.5 t ilavuusprosen[ [ ia. on perusvero
B markkaa litralta, ja jos väkevyys on yli 5,5
mutta eninlään 8.0 lilavuusprosenttia. on pe-
rusvero lll markkaa litralta. Viinin väkevyy-
rlen y liltäessii 8.0 t ilavu usprosenl lia on perus-

velo on l7 rnarkkaa litralta valmista alkoholi-
juomaa. Valituotteella, jonka alkoholipitoi-
suus oll yli 1,2 mutta enintään l5 tilavuuspro-
senttia, perusvero on 30 markkaa litralta, ja
jos alkoholipitoisuus on yli t5 mutta enintään
22 tilavuusprosenttia, on vastaava perusvero

50 markkaa litralta valmista alkoholijuornaa.
Niistä väkevista alkoholijuomista, joiden vä-

kevyys on yli 1,2 mutta enintään 60 tilavuus-
prosenttia, maksetaan alkoholijuoman pems-
veroa j] markka jokaiselta juoman sisaltamal-
tä senttilitralta etyylialkoholia (Alkoholijuo-
mien valikoimaanotto ..., 1994).

l'ammikuuss a 1995 voimaan tullut alkoho-
liverolaki saattoi siis Suomen alkoholivero-
tuksen lopullisesti EU:n edellyttämälle mal-
lille. Kuitenkin jo heinäkuusta 1994 alkaen
jokainen alkoholijuomien maahantuoja tai
tuottaja on pystynyt itse laskemaan Alko Oy:n
kautta myytäväksi tarjoamansa alkoholijuo-
man vähittäismyyntihir.rnan. Sikali kuin voi-
massa olevan alkoholiverotuksen katsotaan
loukkaavan eri juomaryl'rmiin kuuluvien alko-
holijuomien tai eri maista peräisin olevien al-
koholijuomien tasapuolista kohtelua, on moi-
te kohdistettava itse järjestelmään eikä AIko
Oy:n sisäiseen päätiiksentekoon.

MATKUSTAJIEN MAAHANTUONTIOIKEUDET

EU:n komission pyrkimykset yhdenmukais-
taa alkoholijuomien valmisteveroja eivät siis
ole sinänsä pakottaneet Suomea muuttamaan
alkoholiverotuksen yleistasoa. Kuitenkin jo
komission vuonna 1989 tekemaän ehdotuk-
seen alkoholijuomien valmisteverojen harmo-
nisoinnista sisaltyi uusi taktinen nakökohta:
kun valmisteverojen yhtenäistäminen näytti
mahdottomalta hallinnollisten ratkaisujen
avulla, päätti komissio turvautua markkina-
voimiin ja alkoi laajentaa matkailijoiden oi-
keutta tuoda tavaroita verottomasti rajojen yli.
I(omission tavoitteena oli poistaa kaikki yksi-
tyisen tuonnin rajoitukset vuoden 1993 al-
kuun mennessä ja näin käynnistää prosessi,
jossa markkinavoimat paisuttaisivat ra.ja-

kauppaa ja rajakaupasta kärsivien maiden
hallitukset vastavetona alentaisivat alkoholi-
verostustaan ja siten yhtenäistäisivät vero- ja
hintalasoja EU:n alueella (Tigerstedt 1989 &
lee0).

Komission uusi taktiikka muutti myös kes-
kustelun painopistettä. Pohjoismaisen alko-
holijärjestelmän kannattajille ei ollut enää
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kovin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan ehrlotet-

tuihin valmisteveroasteisiin vaan olennai sek-

si nousi kysymys, miten säädellä ja valvoa

matkustajien rajan yli kuljettamia alkoholi-
määriä. Tämän put-rlustustaistelun merkitys

korostui, kun komission uusi taktiikka näyt-

tää tehoavan ainakin Tanskan osalta. Alkoho-
lijuomien rajakaupan paisumisen hillitsemi-
seksi Tanska nirnittäin katsoi olevansa pako-

tettu alentamaan oluen ja viinin valmisteve-

ronsa puoleen entisestäätr vuosina 1991 ja

1992 (Bygvrä 1992; Milh*rj 1993).

ETA-sopimus ei puuttunut sopijavaltioiden

verotusoikeuteen eikä näin ollen siihen, pal-
jonko ja millä ehdoilla matkustaja oli oikeu-

tettu luomaan ulkoholijuorrriu Su,rmeen. Sen

sijaan EU puuttuu hyvinkin tarkasti siihen,

miten eri jäsennlaissa peritään valmistevero-
ja, ja matkustajien oikeutlessa tuoda maahan

alkoholijuomia on pitkälti kysymys verotuk-

sesta eli tässä tapauksessa valmisteverojen

perimisestä tai niiden perimättä jättämisestä.

Suomi ja Ruotsi ottivat EU:n kanssa käy-

missään jäsenyysneuvotteluissa esiin kysy-

myksen matkustajien oikeudesta tuoda muka-

naan alkoholijuomia omaan käyttöonsa pala-

tessaan kotimaahansa toisesta jäsenmaasta.

Suomen ja Ruotsin kannalta ongelman ytime-

nä on muita EU-maita selvästi korkeampi al-

koholijuomien verotuksen taso yhdistyneenä

siihen. että EU-rnaiclen sisäisessä liikentees-
sä matkustajien oikeus tutxla alkoholijuomia
omaan käyttöt;r-rsä on lähes rajaton. Ilman
minkaanlaisia selvityksia matkustaja voi tuo-

da mukanaan I l0 litraa olutta. 90 litraa viine-
ja, 20 litraa välituotteita ja I0 litraa väkeviä

alkoholijuomia, ja nämäkin määrät matkusta-
ja voi rlillää. mikäli hän p1 styy pJlerästi pe-

rustelemaan juomien tulevan omaan käyttotin

(Council directive 92/lzlEEC).
EU:n kanssa kaytyjen neuvottelun tulokse-

na Suomi ja Ruotsi saivat oikeuden rajoittaa

kahden ensimmäisen jäsenyysvuoden ajan

EU:n jäsenmaista tuotavien alkoholijuomien
maksutonta määrää. Maksimimääräksi tuli I
litra väkeviä alkoholijuomia tai 3 litraa vali-
tuotteita seka 5litraa mietoa viiniä ja 15 litraa

olutta. Samassa yhteydessä Suomi sai toisen-

kin poikkeuksen EU-sääntöihin eli oikeuden

rajoittaa oluen tuontia kolmansista maista.
'fässä Suonren saamassa poikkeuksessa tode-

taan. että kolrnansista maista tulevaa matkus-

tajaa ei saa asettaa edullisempaan asemaan

kuin FIU:n jäsenmaasta saapuvaa matkusta-
jaa. Nain Suomi saa rajoittaa kolmansista

maista tapahtuvan maksuttoman oluen tuon-

nin l5 litraksi. Tama poikkeus on sikäli mer-

kittava, että kolmansista maista tapahtuvaa

matkustajien alkoholijuomien tuontia sääte-

levässä direktiivissa vuodelta I 969 ei rnainita

lainkaan oluen tuontirajoituksia (Council di-
rective 691169IEEC| Kolmansista ntaista ve-

rotton'rasti tuotavien viinien ja väkevien alko-

holijuomien määräksi on edellä ntainitussa

direktiivissä säädetty I litra väkeviä alkoholi-
juornia tai 2 litraa valituotteita ja 2litraa mie-

toja viine.jä, ja nämä määrät koskevat siis

kaikkia EU-maita.

EU:n kanssa käydyissä neuvotteluissa Suo-

nri ja Ruotsi eivät ottaneet esiin kysymystä

aikarajojen asettamisesta alkoholijuomien
verottornan tuonnin oikeuttavan matkan kes-

tolle. Seurauksena tästä oli, että muokattaessa

valmisteverolainsäadantiiä EU-kelpoiseksi
Suomen ecluskunta hyväksyi joulukuussa

1994 näkemyksen, jonka mukaan matkustaji-
en alkoholituontia rajoittavien aikarajojen

asettaminen ei ole mahdollista EU-säännös-

ten mukaan. Tämän ajatuksen sisältämä alko-

holilain muutos tuli voimaan t.1.1995 (1477/

94), ja 15.2.1995 matkustajien alkoholijuo-
mien tuontia rajoittavat aikarajat kumottiin
(Paaso &- Österberg 1995). Muutos oli erittäin
merkittävä sikäli, että se koski EU-maiden

ohella myös kolmansia maita. Vuoden 1994

lopussa sai Suomessa asuva henkilö Virosta

tai Venajalta palatessaan tuoda verottomasti

litran väkeviä alkoholijuomia ja litran viineja
(tai 2 litraa viineja) seka 2 litraa olutta edellyt-
täen, että matka oli kestänyt 24 tuntia. Suo-

meen saapuva venäläinen tai virolainen mat-

kustaja sai tuoda vastaavan alkoholimäärän

vain, jos hän saapui Suomeen yli kolmeksi

vuorokaudeksi. Helmikuun 15. päivän jä1-
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keen matkan kestolla ei siis ole enää ollut
merkitystä ja verottomasti tuotava määräkin
on tlltä nvkvä suurempi kuin vuonna 1994 eli
I litra väkeviä alkoholijuomia tai 2 litraa vali-
tuotteita sekä 2 litlaa viineiü ja I l5 litraa olut-
t r.t.

FiU-jäsenvvrlen seurauksena olevan mat-

kustajien alkoholituonnin helpottunrisen
tarkkaa vaikutusta on vaikea arvioirla. l\4uu-

toksen suunnasta .ja suuruusluokasta antaa
jonkinlaisen kuvan Suomen Gallupin Pani-
moteollisuusliiton tilauksesta elokuussa
1995 tekenrä tutkimus. jossa tiedusteltiin
maahan tuotujen alkoholipitoisten juomien
määrää viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana. Verrattuna edellisenä vuonna toteu-
tettuun vastaavaan tutkimukseen oli oluen
maahantuonti noussut 4,4 miljoonasta litrasta
I5,6 miljoonaan litraan, viinien maahantuonti
4,0 miljoonasta litrasta 5,4 miljoonaan litraan
ja väkevien alkoholiluomien maahantuonti
2,9 miljoonasta litrasta 4,4 miljoonaan lit-
raan. Turistialkoholin osuus alkoholin tilas-
toidusta kulutuksesta olisi siten noussut 6
prosentista noin 10 prosenttiin. Myös Suomen
ja Viron välisen laivaliikenteen matkustaja-
määrä samriin kuin Suomen ja Venäjan rajan
ylittäneiden henkilOiden määrä on tänä vuon-
na lisääntynyt voimakkaasti ja selvästi voi-
makkaammin kuin parin viime vuoden aika-
na. Itse asiassa Suomesta Venajälle pistäyty-
neiden ostosmatkailijoiden määrä lisääntyi
niin suuresti, että toukokuun B. päivästä alka-
en itäisen tullipiirin alueella verottoman alko-
holiannoksen on voinut tuoda vain kerran päi-
vässä ja elokuun 7. päivästä alkaen vain ker-
ran viikossa.

Kuvattuja muutoksia on edella luonnehdit-
tu EU-jäsenyyden aiheuttamiksi. Siksi on to-
dettava, että Ruotsi, jonka sopimusehdot Eu-
roopan unionin kanssa ovat täysin samat kuin
Suomen, pitaa tallakin hetkella voimassa 24
tunnin rajoitusta sekä kolmansista maista

saapuvien matkustajien alkoholijuomien
tuonnille että sisämarkkinamaista saapuvien

matkailijoiden verottomalle tuonnille lento-
liikennettä lukuun ottamatta. Lisäksi Ruotsi

pitää r,oirnassa rajoitusta, jonka nrukaan ruot-
salaise.la sutunrusla loiseerr sutirnraun" myös

EU-satamaan, purjehtivilla laivoilla saadaan

tax-lree-rnvyntälässä nrvydri nratkustajalle
enintiiän 2 litraa olutta. Suon.ralaisesta sata-

masta johonkin toiseen satanlaan purjehtivil-
la laivoilla rrratkustajille nryvrlään l5 litraa
olutta.

lluotsin.ja Suomen nourlattarrran käytänniin
eroa voirlaan selittee seureravasti. Suornen ja
Ruotsin sopimusehrlot EU:n kanssa ovat sa-

mat, ja on hyvinkin rnahdollista. että Suomen

tulkinta EU:n säänniiksistä on oikea siinä
mie[essä, että Ruotsi joutuu tulevaisuudässa
samaan asemaan kuin Suomi nyt on. Toistai-
seksi Ruotsi ei kuitenkaan ole muuttanut
omaa kansallista lainsäädäntöään tältä osin,
joten Ruotsissa voimassa olevan lain mukaan
matkustajien alkoholituonnille voidaan edel-
leenkin asettaa aikarajoja. Ruotsin asettamat

aikarajat eivät siis ole Ruotsin omien lakien
vastaisia, vaikkakin ne mitä ilmeisimmin ovat

EU-säännösten vastuisia (Paaso & Österherg
I q95). Sen sijaun Suomessa sopeulettiin oma

kansallinen lainsäädäntii vapaaehtoisesti

EU-säännöksiin, joten Suomessa aikarajojen
asettaminen olisi oman eduskuntamme säätä.-

mien lakien vastaista. Esimerkki osoittaa, että

se, mikä pitkalla aikavalillä voi olla EU:n
väistämätön vaikutus, voi lyhyellä aikavalilla
olla kansallista sopeutumisintoa.

ATKON MONOPOLIOIKEUDET

Valmisteverojen harmonisoinnin ohella Eu-
roopan yhdentymisen vaikutuksia koskevan
keskustelun mieliaiheita ovat olleet alkoholi-
monopolit, aluksi jopa niiden tarjoaminen
muulle Euroopalle alkoholipoliittiseksi mal-
liksi ja ihanteeksi (Österberg 19BB). Myöhem-
min keskustelun pääasiallisena [eemana on

ollut monopolien olemassaolon oikeutus ja
puolustus (ks. esim. Tigerstedt 1990; Roma-

nus 1992; Kaukonen l99j]; Savia 1993; Koski
I993 & I994). Menemättä keskustelun yksi-
tyiskohtiin toteamme vain, että Pohjoismaissa
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eli varsin pitkaan näkemys, jonka mukaan al-
koholimonopolit olisivrrt säilytettävissä myös

FiU-jasenyvden vallitessa (ks. esim. Koski

1994; Vinmonopolet hestär..., 1994). lbdelli-
suus oli kuitenkin toisenlainen. ja joulukuus-

sa 19911 Ruotsija Suomi päätyivät EU:n kans-

sa käymissään jäsenyysneuvotteluissa sopi-

mukseen, jossa tulevat jäsenmaat Ruotsi ja

Suomi sitoutuivat purkamaan kaikki muut al-

koholimonopolinsa paitsi vähittaismyyntimo-

nopolin. Vastavuoroisesti EU:n komissio si-

toutui omalta osaltaan olernaan ryhtymättä oi-
keudellisiin toimiin jaljelle jäävää vahittäis-

myyntimopolia vastaan toki edellyttäen, että

vähittäismyyntimonopoli ei olisi toiminnas-

saan diskriminoiva ja että sen kautta myytävi-

en juomien hinnoittelu olisi lapinakyvaa.

Alkoholijuomien luonli-. vienli-. luolanto-
ja tukkumyyntimonopolin purkaminen on

sekä Ruotsiss:r että Suomessa eitt:imättä

ETA-sopimuksen ja EU-jasenyyden suora-

nainen seuraus. Jopa Suonressa, josta kaikista
kolmesta.jäsenyyttä hakeneesta Pohjoismaas-

ta ltjytyi eniten sopeutumishalua, oltiin vahit-
täismyyntimonopolin säilyttämisen ohella

varsin pitkään pitämässä kiinni muistakin
monopolioikeuksista, etenkin alkoholijuomi-
en tukkumyynnin monopolista (ks. esim. Kos-

ki 1994). Vanhaa kertaamatta monopolien

kohtalon voidaan nain jalkikateen sanoa rat-

kenneen jo ETA-sopimuksen solmimisen yh-

teydessä. Vahvin näyttö tästä saadaan siitä,

että pitkään ja hartaasti monopolien purkami-
sessa vastaanhangoitellut ja tuomioistuimen

päätöstä hakemaan lähtenyt Norjakin on nyt
joutunut tunnustamaan tämän tosiasian ja ja-

kamaan Vinmonopoletin kahteen osaan: vä-

hittaismyyntimonopoliin ja kaupalliseen tuo-

tanto- ja jakeluyhtioon (Alkoholpolitikken i
endring, 1995, 133-134).

EU KAIATYSAATTORINA JA

ARGUMENTTINA

EU:lla on ollut suoranaisten vaikutusten ohel-

la myös välillisia vaikutuksia Suomen alkoho-

liolojen muovautumiseen. Ensiksikin EU on

vapaan markkinatalouclen puolestapuhujana

tarjonnut Iisää itseluottatrtista ja liikkumati-
laa useille alkoholialan aktoreille, ennen

muuta alkoholielinkeinoille. On toki ttitta,

että yksityisen voitontavoittelun ja yleensäkin

taloudell isten etupyrkimysten alk«rholipoliit-

tisen painon annettiin lisääntyä jo I970- ja
1980-luvulla, mutta mahdollinen EU-jase-

nyys ja myöhemmin faktinen EU:n jäsenyys

ovat selvästi lisänneet yksityisen elinkeino-
toiminnan vaatimuksia ja puheen painoja

(Makela 1995). Ja olisiko kovin väärin pitää

yhtenä kaupallistumisen muotona sitä, että

EU-sopeutuksen yhteydessä Alko valitsi pi-
kemminkin yhtioittamisen ja konserniraken-

teen eli eri toimintojen pitämisen kaupallises-

ti vahvana kokonaisuutena kuin vahittais-

myynnin irrottamisen muusta kokonaisuu-

desta, mikä olisi mahclollistanut itsenäisen

sosiaali- ja terveyspoliittisesti motivoituneen

alkoholijuornien v:ihittaismyyntimonopolin

syntymisen Suomeen.

Hieman samalla tavalla kuin EU on kiihdyt-
tänyt alkoholiolojen kaupallistumista, se on

kiihdyttänyt myös sitä alkoholipolitiikan libe-
ralisoitumisprosessia, joka oli hyvässä vauh-

dissajo vuonna 1988. Tahan voidaan viela li-
sätä, että EU-jasenyyden kaikenkattavuus ja

se nopeus, jolla monia jasenyyden edellyttä-
miä sopeutuksia on jouduttu toteuttamaan,

ovat varmasti jossakin määrin vaikeuttaneet

alkoholiolojen kehityksen kokonaisvaltaista

hahmottamista. Tämä taas on ilmennyt siten,

että esimerkiksi eduskunnan tekemien alko-

holipoliittisten ratkaisujen kaikkia ulottu-
vuuksia ei aina ole ehditty punnita loppuun

asti niiden kaikilta puolilta.
Edella on yhtenä tällaisena esimerkkinä

mainittu Suomen luopuminen aikarajojen

asellamisesta alk,rholijuomien verottoman

tuonnin oikeuttavan matkan kestolle. Tt-risena

esimerkkinä voidaan mainita vuoden 1995

alussa voimaan tulleessa alkoholilaissa
(1143 I 9 4) tilavii nin valmistaj i lle myönnetty

oikeus myyde tuotteitaan vahittäin valmistus-

paikan yhteydessä. Talla saadoksellä tuskin
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on suurtakaan vaikutusta maaseudun asuk-

kaiden yleisiin toimeentulon edellytyksiin ja
vielä vähernmän alkoholijuomien yleiseen
saatavuuteen. Se saattaa kuitenkin tarjota
EU:lle mal.ulollisuuden todeta Suomen jarjes-

telmä kotimaista tuotantoa suosivaksi ja sen

nojalla vaatia ulkomaisille viinintuottajille
tasavertaisia vähittliismyyntioikeuksia (Paaso

I 994). Pahimmassa tapauksessa erluskunnan
päätös voi siten avata tien alkoholijuomien
vahittaismyyntimonopolin purkamiselle mie-
tojen alkoholijuomien osalta tai jopa kaikkien
juomien osalta. Tätä eduskunta tuskin tar-

koitti pyrkiessään parantamaan viinitilojen
toimintaedellytyksia.

Yleisen euro-innostuksen tiliin voidaan

osittain panna myös alkoholipolitiikan jatku-
valle vapaamielistämiselle väestön keskuu-
dessa löytyvä tuki. Viinien myynnin aloitta-
mista elintarvikeliikkeissä kannattaa tätä ny-

kyä runsas kaksi kolmannesta suomalaisesta

aikuisväestöstä. Varmasti moni suomalainen
aivan aidosti katsoisi palvelujensa parantu-
neen, jos viinin voisi ostaa lähikaupasta tai
supermarketista, mutta osittain kyseessä Iie-
nee myüs halu esiintyä modernina euro-kan-
salaisena. Yleensäkin eurooppalaisuuden ja
eurooppalaistumi sen nimella markkinoidaan
monia seikkoja, joille muilla argumenteilla ei

ehkä saataisi kuluttajien hyväksyntää. Puut-
tuisi vain, ettäjoku eurooppalaisen vapauden

nimissä ryhtyisi vaatimaan, että ravintoloiden
asiakkaat saisivat luoda omatjuomansa ravin-
toloihin; supisuomalaisena perusteluna tälle
vaatimukselle taas voisi olla vallitsevan tilan-
teen legitimointi samaan tapaan kuin perus-
teltaessa julkisen juopottelun sallimista.

EU-SUOMEN AtKOHOLIPOUTIIKKA: ONKO

sITA ENAA VUoNNA 2ooo?

Euroopan yhdentyminen sekä ETA-sopimus
ja EU-jasenyys sen erityisinä ilmentyminä
ovat jo nyt muokanneet rnerkittävästi suoma-

laista alkoholipolitiikkaa ja sen rakenteita.
Yksi EU:n rnerkittävimmistä vaikutuksista

on valtion alkoholimonopolin lahes kaiken
kattavan vallan murtaminen. Tärnän seurauk-
sena Suomeen on syntvnyt eräänlairren alko-
holipoliittinen valtatyhjitt. Vaikka alkoholi-
kentälle onkin tullut uusitr toimijoita f a vaik-
ka jotkut vanhat toinrijat ovat vahvistaneet

asemiaan, on ilmeistä. että tätä vanhan Alkon
jälkeensa jauämää ryhji(,rä ei yksikään viran-
omainen tule täyttämään. Näin siksi, että EU-

Suomessa mitään viranornaista ei yksinkertai-
sesti voicla varustaa sellaisilla valtaoikeuksil-
la, jotka Alko on menettänyt.

Yhden vahvan, alkoholioloja monipuolises-
ti säädelleen alkoholipoliittisen vaikuttajan
poistuminen on myös johtanut alkoholipoli-
tiikkaa koskevan keskustelun pirstoutumi-
seen. Toki alkoholiolojen eri toimijat orat en-

nenkin tarkastelleet alkoholiasioita lähinna

omasta näkökulmastaan. Vahvan alkoholimo-
nopolin aikana nämä eri intressit tulivat kui-
tenkin yhden toimijan eli Alkon punnittaviksi
ja koordinoimiksi. Kun tänränkaltaista alko-
holioloja laajasti hallitsevaa inslanssia ei

enää ole, on varsin todennäköistä, että tule-
vaisuuclessa alkoholipolitiikkamme saattaa

rrlla aikaisempaa lyhytjänteisenrpää. arvau-

mattomampaa ja poukkoilevampaa. Lisäksi

on ilmeistä, että vahvan koordinoijan puuttu-
minen vähentää julkista alkoholipoliittista
keskustelua, koska yksittaisten ja suhteelli-
sen suppeiden erilliskysymysten ymparilla
suoritetut kädenväännöt tapahtuvat kabine-
teissa. Niiden ratkaisuun ei tarvita laajaa jul-
kista keskustelua eikä niistä välttämättä tar-

vitse edes tiedottaa suurelle yleisölle, koska

ratkaisuihin päästään ilman suuren yleisön

kannanottoja tai tukea.
Toinen tulevaisuuden alkoholipolitiikkaa

Suomessa luonnehtiva seikka on varmasti
puolustuksellisuus. Talla hetkellä voimassa

oleva alkoholipoliittinen järjestelmämme on

kokonaisuutena tarkasteltuna eurooppalaisit-
tain varsin tiukka mutta sisäisistä r'istiriitai-
suuksistaan johtuen monessa suhteessa kovin
haavoittuva. Tämä koskee seka alkoholijuo-
mien nykyisen verotason säilyttämistä että
vähittäismyyntimonopolin olemassaolon jat-
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kuvuutta eli kunrpaakir.r Suomen al koholipoli-
tiikan viela jtljelLi olevista kulmakivistä.

Su<lnrt:n alkoholiverotus on EU-maitlerr ras-

ktrin, ja kulkeua alkoholiverojen tasoä voi olla
pitktlli aikav:ililh vaikea säilyttää, jos yksi-
tyisten kansalaisten rnah<lollisuurlet tuorla al-

koholijuomia onraan käyttitönsä Iisääntyr,ät

olennaisesti. Nykviset lajoitukset ovat voi-

massa vuoclen 1996 loppuun. joten tätä kysy-

mystä koskevien neuvottelujen tulisi johtaa

käytännön ratkaisuihin ennen vuotta 1997.

Sitä ennen Suomi yrittänee joko neuvottelu-

teitse tai kansallisin toimin hillita alkoholi-
juomien luonlia kolmansista rrraista. erill i-

sesti salakauppaan kulkeutuvan alkoholin
osalta. Jos alkoholijuomien rajakauppa pai-

suu olennaisesti nykyisistä mittasuhteistaan,
nähtäneen Suomessa tiukka käclenvääntö val-

tiovarainministeriiin sekä alkoholiteollisuu-
den ja -kaupan valilla. On nimittäin ilmeistä,

että ne verotulot, joita valtiovalta menettää

rajakaupan vuoksi, ovat sittenkin aika pienia

verrattuna niihin verotulojen menetyksiin,
joihin reippaasti alentunut alkoholiverotus
johtaisi. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa,

että Suomen itä- ja etelarajan takana alkoho-

lin hinta on niin alhainen, ettei alkoholijuomi-
en rajakauppaa pienillä veronalennuksilla
hillita. Kun tolkki suomalaista A-olutta mak-

saa itärajan takana 3 markkaa, ei olutverotuk-
sen puolittaminenkaan ja Suomessa myytävän

A-olutpullollisen hinnan pudottaminen noin

5 markkaan lopettaisi oluen itätuontia. Pal-
jonkohan väkevien alkoholijuomien verotusta

olisi Suomessa alennettava, jotta 83 markkaa

maksava puolen litran Koskenkorva-pullo tu-
lisi kilpailukykyiseksi virolaisen votkan

kanssa, jonka litrahinta jää alle 20 markan'?

Jaljelle jäänyt vahittaismyyntimonopoli-

kaan ei ole takuuvarmasti turvassa. Periaat-

teessa on yhä olemassa mahdollisuus, että

EU:n tuomioistuin toteaa alkoholijuomien vä-

hitteismyyntimonopolin EU-säännösten vas-

taiseksi. Lisäksi kysymys ei ole vain Rooman

sopimuksen yleisistä periaatteista, vaan myös

siitä. että suomalaisessa versiossa alkoholi-
juomien vähittaismyyntimonopolissa on eräi-

tä orninaispiirteitä, jotka voivat osoittautua

kovi n ongelrnallisiksi.
Vrirlaun kysyt, nrika on se sosiaalinerr ja

telveytlellinen [)erLrste. joka sallii alle 4,7-ti-
lervuusllrosettttisten oluirlen .ja viinijuornien
myynnin elintarvikeliikkeissä. rrutta kieltää

sen sitä vahvernmilta oluilta.ia viineilta. Entli
rniksi elintarvikeliikkeet saavat nrvyclä alle
4,7-tilavuusprosenttisia oluita ja viinijuornia
mutta eivät vastaavan vahvuisiksi laimennet-

tuja tislattuja juomia. Entä miksi suomalaiset

viinitilat saavat myydä väkevyvdeltäan l3 ti-
lavuusprosenttiin nousevia tuotteitaan vähit-
täin valmistuspaikan yhteydessä? Ei kai ky-
seessä \äin ole kotimaisen Iuo[ünnon suosin-

ta, saattaa jonkin EU-maan r,iinintuottaja
rnietiskella. Entä onko Prinralco Oy:n Alko
Oy:n myymälässä myynnissä oleva tuote to-

dellakin hinnoiteltu tasapuolisesti Primalcon

kotimaisiin ja ulkomaisiin kilpailijoihin ver-

rattuna? Minkalaisia ongelmia ail'reutuu siitä.

että Primalt:o Oy ja Alko Oy ovat yhtlen ja

saman konsernin osia. nauttivat yhden ja sa-

man esikunnan palveluista ja rahoittavat tuon

yhden ja saman esikunnan toiminnot (ks.

esim. Kronenberger 1995)?

Suomen jasenyys EU:ssa on monin tavoin

pienentänyt alkoholipoliittista liikkumatilaa.
'l'ulevaisuudessa Suomi joutuu lähinnä puo-

lustamaan nykyistä alkoholipoliittista järjes-

telmää eikä mahdollisuuksia alkoholipolitii-
kan olennaiseen kiristämiseen juuri ole.

Nämä seikat ovat omiaan vaikeuttamaan alko-

holiolojen kehityksen ennakointia.

Kun I970-luvulla alkoholipolitiikan libera-
lisointi lisäsi alkoholin kulutusta ja alkoholi-
haittoja, voitiin tätä kehitysta hillita kiristä-
mällä alkoholipolitiikkaa. Tulevaisuudessa

vastaavanlainen väliaikainenkaan alkoholi-
politiikan kiristys ei ehka ole enää mahdollis-

ta. Siksi alkoholin kulutuksen kasvu ja sen

mukanaan tuoma alkoholihaittojen Iisäänty-

minen saattavat käynnistää uudenlaisia, mut-

ta vaikeasti ennakoitavissa olevia prosesse.ja.

Onko mahdollisen haittojen kasvun seurauk-

sena paikallistason toiminnan aktivoituminen
ja jos on, minkälainen? Pyritaanko kuri ja jar-
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jestys palauttanraan poliisin toimin ja jos py-
ritään, niin miten ja millaisin resurssein ja
sir uvaikuluksin'/ Enlä milen reagoival sosi-

aalitoimi ja terveydenhuolto - onko niille yli-
päätänsä osoitettavissa resursseja reagoicla

millaan tavoin? Nouseeko Suomeen uusia

kansanliikkeita ja jos nousee. minkäluisia.
minkä puolesta ja mitä vastaan?

Paihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta
on omalta osaltaan valmistanut sosiaali- ja
terveysministeriön toimeksiannosta esityksen
kansalliseksi alkoholiohjelmaksi vuosiksi
1996-1999 (Esitys kansalliseksi alkoholioh-
jelmaksi, 1995). Ohjelmaa kuvataan aske-

leeksi keskitetystä alkoholipoliittisesta jär-
jestelmästä I'rajautettuun toimintamalliin, jos-
sa pyritään laaja-alaiseen alkoholipoliittiseen
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ENGLISH SUMMARY
Salrue Ahlström & Esr, österberg: Alcohol
policy fut. Firilarul as d nela EU member (Alko-
lrclip olitäkka E a -Suome s s a )

'l'here are more or less clearly delineated periods
ol inr:reasing, stable or even tlecreasing alcohol
availability in F inland. These fluctuations are ex-
plained by several diflerent factors. This article
rlislusses,,ne,rl lhern. Luropean inlegration. spe-

cifically the liuropean Union. We first examine
precisely when European integration began to af-
fect Finnish alt:ohol policy. Set:ondly we deal with
the effects ol European integration cur Finnish al-
cohol control. Thirdly we tliscuss the future of
Finnish alcohol polir:v.

European integration began to aflet:t debate on
Finnish alcohol policy in 1988. European integra-
tion has been the principal reason lbr t:hanging the

structure of alcohol taxations from the value o[ al-
r:oholic beverages to their alcohol content. These
changes have affected the relative prices of differ-
ent alcoholir: beverages but not the overall price
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level. t'inlanrl remains the most expensive EU
country lirr buying alcoholic beverages. The sec:-

<xrd major change in the !'innish system is the larg-
er quantity ol alr:oholi<: beverages travellers are
permitted kr bring into Finlantl. There is no longer
a minirnum lirnit Iirr the tinre one must spend
abroad in «rrder to llring ali:ohol into the country.
The third rnajor effet:t of the European Economic
Area teaty and Finlanrl's !lU nrernbership is the
abolishment ol export, inrpolt, protluction and
wholesale monopoly rights, leaving only the State
Alcohol Company's monopoly r»r ofl'-prenrise-sales
ol alcoholic beverages.

In the future, Finnish alcohol policy will be more
fragmented than it lvas years ago, when a strong
alcohol monopoly still controlled every aspet:t ol'
alcohol consumption and distribution.'l'his artit:le
also anticipates that Finnish alcohol policy will
become very defensive, because European integra-
tion is posing a threat to the off-sale alcohol monop-
uly and high alcohol laxes.
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