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Tuulukko /. Koko nraata koskevat arviot salakuljetusalkoholin hankinnasta vuosina 1968, 1969, 1976. I

ja 1992litroina ja muunnettuna litroiksi 100 prosentin alkoholia Alkoholipoliittisen tutkimusyksikön suorit-
tamien juonratapatutkimusten mukäan

väkevät alkohol ijuonrat
Ii t raa

pirtu salakuljetettu alkoholi
litraa yhteensä

litraa 100 prosentin alkoholia

trrllin haaviin. olisi salakuljetu,

lin määrä ollut vuosina 1968-1992 r

000 litraa vuodessa eli noin 40 000 li
prosentin alkoholiksi muunnettuna (

Ienautio L979, 2l). Ja vaikka olett

tullin tehokkuuden selvästi tätä pien

l968
1969

1976
1984
t992

l98 000
167 000
52 000

4.32 000
159 000

20 000
16 000
2 000

0
I 000

96 000
81 000
22 000

169 000
66 000

sikin, emme kovin helposti voisi taka

lukuihin vetkrten väittää salakuljetet
holin määrän nousseen yli yhden p

tilastoidusta alkoholin kulutuksesta.

merkiksi oletamme tullin paljastanr
: kaksi prosenttiasalakuljetusyrityksir

Huom.: Vuonna 1992 haastatellut ilnroittivat ostaneensa 22 000litraa salakuljetettua viiniä, mikä on otettu
huonrioon vuotlen 1992 kokonaisluvusstr.

saalta salakuljetusalkoholin laittomuus mer-

kitsee rnyiis sitä, että sen hankint<lja ei hevin
unohdeta. Mutta vaikka arvelisimme haasta-

teltujen kertoneen vain kolmanneksen hank-
kimastaan salakuljetusalkoholista, jaisi sala-

kulietetun alkoholin osuus silti alle yhden
prosentin alkoholin tilastoidusta kulutukses-
ta.

Vurxlen 1984 piikki taulukossa I kertoo toi-
senlaisesta haastatteluihin liittyvästä tiedon-
keruun ongelmasta. Koska salakuljetusalko-
holin hankinta oli l980luvulla varsin harvi-
naista, vaikuttaa yhdenkin isompia alkoholi-
määriä hankkineen henkiliin joutuminen
otokseen voimakkaasti koko väestöä koske-
vaan arvioon. Jajuuri näin kävi vuoden 1984
juomatapalutkimuksessa (Österberg l9B5).
Tüon yhrlen 400 litraa salakuljetusalkoholia
hankkineen yksiltin poistaminen vuoden

I9B4 aineistosta pudottaa vuonna 1984 han-
kitun salakuljetusalkoh«rlin määrän 46 000
litraan eli hieman vuoden 1976 tas<la pienem-
mäksi. Vurxlen l9B4 tulosta taulukossa I ei
siis tule tulkita siten, että salakuljetus olisi
lisääntynyt voimakkaasti I980-luvun alussa
ja sitten alentunut l980-luvun l«rppupuolella.

Selvästi lahempänä totuutta ollaan, kun arvi-
oidaan alkoholin salakuljetuksen pysyneen

suurin piirrein ennallaan tai jopa hieman

alentuneen vuodesta 1976 vuoteen l9B4 ja
sitten lisääntyneen vuoteen 1992 mennessä.

Tullin takavarikoima alkoholimäärä oli vuo-

sina l968-1992 useimmiten hieman alle 10

000 litraa vuodessa (kuvio I). Joinakin vuosi-

na se nousi hieman yli 10 000 litran rajan ja

vuonna 1977 jopa 20 000 litraan. Vastaavasti

tullin takavarikoima alkoholimäärä jäi eräinä

vuosina selvästi 10 000:ta litraa pienenrrnäk-

sikin. Niin tapahtui etenkin 1980-luvun kes-

kivaiheilla. Takavarikkolukujen vuosittainen
vaihtelu muistuttaa meita siitä, että takavari-
koidun alkoholimäärän muutokset heijastavat
paitsi salakuljetetun alkoholimäärän todellis-
ta kehitystä mytis lainsäädännön muutoksia
sekä tullin ja muiden viranomaisten - sekä

salakuljettajien - resurssitilannetta, paino- l

pisteiclen asettamista ja työn tehokkuutta 
]

sekä joskus myüs sattuman oikkuja. Esimer-

kiksi vuotlen 1977 piikki kuviossa I johtuu

siitä, että tulli takavarikoi Helsingissä Puo-

Iasta Su<lmeen tulleen mutta Ruotsiin tarkoi-
tetun rekkalastillisen votkaa. Takavarikoidun
alkoholimäärän aleneminen vuoden 198:l jäl-
keen on puolestaan heijastusta alkoholijuo-
mien tuontioikeuden lisääntymisestä kesä-

kuussa l9B4 (ks. Paaso I Österberg 1996).

Jos vanhaa laskukaavaa noudattaen olettai-
simme joka kymmenennen alkoholilitran jää-

sisi salakuljetetun alkoholin määrä s

vain 200 000 litraan IOO-prosenttistu

lia.

MIKA ON SATAKULJETUSIA

Alkoholin salakuljetus ei ole yksi

käsite. Esimerkiksi Suomen liitytty:
pan unioniin on jostakin toisesta E[
voitu tuoda Suomeen laillisesti alkr

mia siten, että niistä ei Suomeen tuoti

maksettu valmisteveroa eikä ar-vonlr

Tavanomaisesti niin Suomeen tuodui

roista suoriletaan valmiste- ja ar.uon

ennen kuin ne siirlyvät myytäviksi k
le. Tata menettelyä pyritaan myös kit
rikollisessa tarkoituksessa. Vaikka tä

uksessa oikeastaan ollaan tekemisir

petoksen kanssa. tämä toiminta tulki
tenkin salakuljetukseksi, koska kyst

pallisesta toiminnasta.
Kolmansista maista Suomeen luva

alkoholi on eclelleenkin yksiselitteis,

kuljetusalkoholia, oli sitten kyse amr

ten tuomista suurista tai matkustajier

ta pienistä määristä. Matkustajillaha
lentomatkustajat pois lukien - oiket
holijuomien tuontiin, jos he saapuvat

sista maista eivälkü Suomessa asuvit

Ieet ulkomailla 20:tä tuntia tai eivät k

en maiden asukkaina tule oleskelem

messa kolmea vuorokautta (Paaso ,

berg 1996).

Jos matkustajilla sen sijaan on oik,

ALKOHOLIPOTIT IKKA
62119971.. 4
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ten tuomat alkoholijuomat tai kolmansien
maiden kansalaisten Suomeen laillisesti tuo-
mat alkoholijuomat voidaan myyda edelleen.

Toiseksi laittomilla markkinoilla on ollut Suo-
messa valmistettuja alkoholijuornia, jotka vi-
rallisesti on viety ulkomaille mutta jotka tosi-
asiallisesti ovat jääneet Suomeen ja jotka tää1-

lä on toimitettu pimeillä markkinoilla myytä-
viksi.

Tehkäämme siis selväksi neljä seikkaa.

Ensiksi, tullin takavarikoimiin alkoholijuo-
miin sisältyvät matkustajilta salakuljetusyri-
tysten yhteydessä pois otetut alkoholijuomat
sekä ammattimaisilta salakuljettajilta takava-
rikoidut alkoholijuomat, oli kyseessä sitten
valmisteverottornuusj ärj estelmän rikkominen
tai varsinainen salakuljetus kolmansista
maista. Sen sijaan takavarikkomääriin eivät
sisälly ne matkustajien laillisen verovapaan

tuontiosuuclen ylittävät alkoholijuomat, jotka
ovat jääneet tulliin pantiksi ja jotka on sittem-
min tuomittu valtiolle. Toiseksi, takavarikoi-
tuihin alkoholijuomiin sisältyy matkustajilta
pois otettu alkoholi kansalaisuuteen katso-

matta ja ammattimaisilta salakuljettajilta ta-
kavarikoitu alkoholi riippumatta siita. minkä
maan pimeille markkinoille salakuljetettu al-
koholi lopultakin oli tarkoitettu. Kolmannek-
si. kun haastattelututkimuksissa tiedustelem-
me suomalaisilta heidan hankkimaansa tai
ostamaansa salakuljetusalkoholia, he olet-
taaksemme pitavat salakuljetusalkoholina
kaikkea laittomilta markkinoilta hankkimi-
aan ulkomaisia juomia, mutta heidän ei tulisi
ottaa mukaan itse laittomasti tuomiaan alko-
holijuomia. oli kysymys sitten sallitun verot-
toman määrän ylityksista tai alkoholijuornien
tuonnista sellaisilta matkoilta, joilta alkoholia
ei lain mukaan olisi saanut tuoda lainkaan.
Neljänneksi, siihen kokevatko suomalaiset

haastatellut ulkomaisilta turisteilta ostaman-

sa alkoholijuomat salakuljetusalkoholiksi vai
ei, emme osaä varrnasti vastata, joskin epäi-
lemme, että ainakin osa suomalaisista rnieltää
ne salakuljetusalkoholiksi.

Takavarikkotiedot ja haastattelutieclot ku-
vaavat siis hieman eri ilmiöitä. Lisäksi sala-

kuljetusalkoholin halpuus «rn johtanut siihen,

että Alk«rsta ostettujen pullojen kauppaami-

nen Jrirneillä nrarkkinoilla on tätä nykyä kan-

nattanratonta ja lAhes olenratonta. Tässä mie-

Iessä puhurninen "anrmattimaisesti" Suo-

meen salakuljetetusta alkoh«rlista on lähes

samaa kuin puhuminen pimeillä markkinoilla
myytlystä alkoholista.

Tullin tilastoissa käytetään alkoholin sala-

kuljetuksessa kolmea erilaista alaluokkaa.

Nämä ovat lievä alkoholin salakuljetus, pe-

rusrikos ja ammattimainen salakuljetus. Lie-

vallä alkoholin salakuljetuksella tarkoitetaan

salakuljetusyritystä, jossa lain mukaan alko-
holijuoman tai väkiviinan määrä on vähäinen
ja asianhaarat muuten lieventävät (Alkoholi-
laki 459/68. § B2). Salakuljetus tulkitaan
ammattimaiseksi tai tavanomaiseksi silloin"
kun epäilty on jäänyt aikaisemminkin useita

kertoja kiinni salakuljetuksesta ja kun tutkin-
nan yhteytlessä t<lrletaan, että keskeinen osa

kiinni jaaneen tuloista tulee salakuljetukses-
la. Perusrikos jää liev,iin ju arnnrattimaisen

salakuljetuksen väliin.

HAASTATIE TUIUTKIMUSAIN E ISTOI

Vuoden 1992 juomatapatutkimuksen ohella
salakuljetetun alkoholin määrästä on kerätty

tiet<rja 1990-luvulla ainakin neljässä muussa

haastattelututkimuksessa: Panimo- ja virvoi-
tusjuomateollisuusliiton tilaamassa gallupis-
sa tammikuussa 1996, pohjoismaisessa alko-

holikyselyssü loklkuussrr I 99(r. ulkohr»lin ko-

tivalrnistusta koskevassa gallupissa nlarras-

k uttr-a I <)()(r sekii l'urrirrro-.jir r i lvoi I us.ju.rrra-

leollisuusIiiton tilaanrassa gallupissa helrli-
kuussa 1997.

'lirrnnrikuurr 199(r tutkirnuksen teki Suo-

nren (iallull Oy Panirno-.ja virvoitusjuomate-
ollisuusliiton toirneksiannosta.'l'utkimusai-
neisto kerlittiin puhelinhaastatteluina B.-15.
tarnnrikuuta 199(r. Haastattelu.ja tehtiin yh-

teensä I 001 ja haastatellut edustavat Suomen

I5 vuotta täyttänyttä väestiiä Ahvenanmaata

lukuun ottamatta. Muiden kysymysten ohella

vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he

salakuljetettuja väkeviä alkoholijuon

maasta viimeksi kuluneiden 12 kur

aikana ja, jos olivat, kuinka paljon.

Pohjoismaisen alkoholikyselyn ain'

rättiin Suomessa lokakuussa 1996 I

haastatteluina. Tutkimuksen toteuttt

Tilastokeskus ja tilaajar"ra Alkoholipc

tutkimusyksikkö. Haastatteluja tehtii

Kohteena oli 18-8O-vuotias väestö. I

osallistuneilta tiedusteltiin juom

ohella heidän suhtautumistaan salal

seen sekä sitä, olivatko he itse ostan

kuljetettuja väkeviä alkoholijuomia t

viimeksi kuluneiden 12 kuukauden a

jos olivat, kuinka paljon.

A I koholin kotivalmistusta koskeva

kerättiin marraskuuss a 1996 kayntih
luina. Tiedot keräsi Suomen Gallup I

holipoliittisen tutkimusyksikün toir

nosta. Haastatteluja tehtiin kaikkiar

ja kohteena oli Suomen 15 vuotta

väestö Ahvenanmaata lukuun ottami

kana oli myös kysymyksiä salakuljr

holin saatavuudesta ja hankinnasta.

telluilta kysyttiin muun muassa, oli

ostaneet salakuljetettuja vakevia alk

mia tai pirtua viirneksi kuluneiden

kauden aikanaja, jos olivat, kuinka

Suomen Gallup Oy keräsi Panimo-

tusjuomateollisuusliiton toimeksianr

kimusaineiston puhelinhaastatteluir

helmikuuta 1997. Haastatteluja te

teensä I 004ja haastatellut edustava

15 vuotta täyttänyttä väestöä Ahver

lukuun ottamatta. Kuten vuotta

haastatelluilta tiedusteltiin muiden

ten ohella. olivatko he ostaneet salak

ja väkeviä alkoholijuomia kotimaast

si kuluneiden 12 kuukauden aikar

olivat, kuinka paljon.

Edella mainittujen aineistojen I

alkoholin kotivalmistusta koskevii

tutkimuksiin vuosina 1994 ja 199

kysymys salakuljetusalkoholin kay

Österberg 1996). Lisäksi seuraavas

tään hyväksi myös syyskuussa 199t
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Taulukko 2. Salakuljetusalkoholin saatavuus pohjoismaisen alkoholikyselyn ja manaskuussa 1996 tehdyn
galluptutkimuksen mukaan

yhtapitavat syyskuun 1996 tulosten kanssa.
Tammikuuss a 1996 alkoholijuomien salakul-
jettamista myyntitarkoituksiin piti vakavana
rikoksena B7 prosenttia haastatelluista ja
muutaman viinapullon salakuljettamista
omaan käytttion piti vakavana rikoksena 27
prosenttia haastatelluista.

SATAKU tJ ETU SATKOHOTIN

SAATAVUUS JA KAYTTÖ

Sekä pohjoismaisessa alkoholikyselyssä lo-
kakuussa 1996 että alkoholin kotivalmistusta
koskevassa galluptutkimuksessa marras-
kuussa 1996 haastatelluille esitettiin joukko

salakuljetusalkoholin saatavuutta, hankintaa
ja kaytttia koskevia kysymyksiä. Artikkelin
alkupuolella arvelimme, että haastatellut
saattavat vähätellä salakuljetusalkoholin
hankintojaan kahdesta syystä. Ensiksikin
vastaajilla on haastattelututkimuksissa tapa-
na sekä unohtaa että salata alkoholin kayttti-
ään, mikä käy selvästi ilmi verrattaessa esi-

merkiksi juomatapatutkimusten antamaa ko-

konaiskulutusta alkoholijuomien myyntitilas-
toihin. Ttriseksi arvelimme, että salakuljetuk-
sen laitt«lmuus saattaisi hyvinkin korostaa sa-

lailun merkitystä. Unohtamista se sen sijaan
tuskin lisää. Nama nakOkohdat saattavar hy-

vinkin päteä myiis silloin, kun haastatelluilta
on kysytty salakuljetusalkoholin kayttoa. Sen

sijaan haastatelluilla ei liene erityir

kieltaa tuntevansa salakuljetusa

hankkineita tuttaviaan tai sitä, että I

tariottu ostettavaksi salakuljetusalko

että he tuntevat henkilön, jolta voisi ,

lakuljetusalkoholia.

Joka neljäs suomalainen ilmoitti lo
raskuussa 1996 tuntevansa henkilön

ostanut salakuljetusalkoholia, joka k

moitti tietävänsä henkilön, jolta vo

salakuljetusalkoholia, ja joka seits

moitti, että hanelle oli tarjottu osl,

salakuljetusalkoholia (taulukko 2).

kuun nämä luvut luovat mielikuvan s,

tusalkoholin suhteellisen hyvästä s

desta. Toisenlaisiakin tulkintoja voit

esittää. Ensiksikin salakuljetusalkol
joamisen takana voi olla vaikkapa vr

Iäisen turistin kadulla hatäisesti tel
dustelu ostohalukkuudesta. Toisekl

ilmiön tuttuutta suhteessa sen todell

vinneisyyteen voidaan havainnollis

della luvulla: joka neljas suomalaint

taa galluptutkimuksessa tuntevansa

jetusalkoholia ostaneen ja joka toine

lainen ilmoittaa, että hänellä on r
yksi alkoholia liikaa kayttäva laheir

mila & Österberg 1994). Kolmanne

kin salakuljetusalkoholin todellises

vuudesta ja hankinnasta kertoo st

vain noin joka kahdeskymmenes suo

ilmoittaa ostaneensa salakuljetettuj
lijuomia viimeksi kuluneen vuoder

vaikka joka kuudes ilmoittaa tuntevi

kilon, jolta salakuljetusalkoholia vc

ja j«rka seitsemännelle on tarjottu :

tusalk«rholia ostettavaksi. Ristiriita

koinen, koska salakuljetusalkohol

nykyä selvästi Alkon juomia halven

saalta ostohalukkuutta varmasti vä[

että ostaja ei koskaan voi olla varm

mansa salakuljetusalkoholin laadus

Taulukon 2 luvuista on siis h'iem,

Iaa paatella, kuinka helposti saata'

kuljetusalkoholia on tämän päivän S

Päätelmien tekoa vaikeuttaa mYör

pohjoismainen alkoholikysely ja mr

pohjoismainen
alkoholikysely

kaikki nainen
7o 7o

marraskuun 1996
galluptutkimus

kaikki nainen miesnlIES

7co/oo/r,7o

Tuntee salakuljetus-
alkoholia ostaneen

henkilon

'Iietää henkilitn, j()l-
ta voisi ostaa sala-

kuljetusal koholia

Tarjottu salakulje-
tusalkoholia ostet-

tavaksi

Ostanut salakuljetet-
tuja alkoholi.juonria
vurxlen aikirna

Ostanut salakuljetet-
tua pirtua vuoden

aikana

Nauttinut salakulje-
tusalk<»holia vu<xlen

aikana

t3 ll02l

t2

2

2i

t7

| ,1,

l9

t2

36

23

5 20

5

i)

7 22

l) 2 9

4

2:l

2 0 ,)
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aikana kiljun nauttijoiksi ilmoittautui 3 pro-
senttia väestöstä, sahtia kayttaneiksi l2 pro-
senttia. kotiolutta rrauttineiksi 17 prosenttia
ja kotiviinie kayttaneiksi 46 prosenttia haas-
tatelluista.

SATAKUTJEIEIUN ATKOHOLIN MAARA

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ti-
laaman ja tammikuussa 1996 toteutetun gal-
luptutkirnuksen mukaan kaksi prosenttia suo-
malaisista oli hankkinut salakuljetettuja vä-
keviä alkoholijuomia kotimaasta vuoden
1995 aikana. Salakuljeteuuja alkoholijuomia
he ilmoittivat hankkineensa kaikkiaan 240
000 litraa. Tutkimuksessa ei tehty eroa pirtun
ja muiclen alkoholijuomien kesken.

Alkoholipoliittisen tutkimusyksikön toi-
meksiannosta lokakuussa 1996 kerätyn poh-
joismaisen alkoholikyselyn aineiston mukaan
kaksi prosenttia suornalaisista «lli hankkinut
väkeviä alk«rholijuomia ja pirtua viimeksi ku-
luneen vuoden aikana ja ilnroitti ostaneensa
460 000 litraa salakuljetettuja väkeviä alko-
holijuomia ja 300 000 litraa salakuljetettua
pirtua.

Alkoholipoliittisen tutkirnusyksikön tilaa-
marr ja marraskuuss a 1996 toteutetun gallup-
tutkimuksen mukaan su«rmalaiset ostivat
vuonna 1996 salakuljetettuja väkeviä alkoho-
lijuomia noin 610 000 litraa ja pirtua noin 290
000 litraa. Salakuljetettujen väkevien alkoho-
Iijuomien ostajiksi ilmoittautui 5 prosenrtia
haastatelluista ja pirtun ostajiksi 3 prosenttia.

Panimo- ja virvoitusjuornateollisuusliiton
tilaaman ja helrnikuussa 1997 toteutetun gal-
luptutkimuksen rnukaan kolme prosenttia
suomalaisista oli hankkinut salakuljetettuja
väkeviä alkoholijuomia kotimaasta vuoden
1996 aikana. Salakuljetettuja väkeviä alko-
holijuomia he ilmoittivat hankkineensa 360
000 litraa. Tutkimuksessa ei tehty eroa pirtun
ja muiclen alkoholijuomien kesken.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton
tilaamat tutkimukset ovat suoritustavaltaan
vertailukelpoisia ja niiden mukaan suomalai-

set ostivat vuonna 1996 noin 50 prosenttia
enernmän salakuljetusalkoholia kuin vuonna

1995. Ostetun salakuljetusalkoholin määrä
jää naissä kal.rdessa tutkimuksessa, joissa siis
kysyttiin kotimaasta hankittuja väkeviä alko-
holijrronria. selvästi pienemmäksi kuin Alko-
holiJrol iittisen tutkimusyksikön loppuvuodes-
ta 1996 tilaarnissa tutkimuksissa, joissa ky-

syttiin eri kseen salakuljetettujen väkevien al-
koholijuomien ja pirtun ostamista. Alkoholi-
poliittisen tutkimusyksikön tilaamissa tutki-
muksissa kysymysten sanamuoto kyllakin oli

samanlainen, mutta tutkimuksen toteuttaja
oli eri ja tiedonkeruutapa oli erilainen. Poh-
joismaisessa alkoholikyselyssä tiedot kerät-
tiin puhelinhaastatteluina ja marraskuun gal-

luptutkimuksessa käyntihaastatteluina.'lbk-
nisesti voisirnme yrittaä selittää Panimo ja
virvoitusjuomateollisuusliiton tilaamien tut-
kimusten tulokset aliar.,,oiksi siksi, että haas-
tatellut eivät ole mieltäneet pirtua väkeväksi
alkoholijuomaksi ja jattaneet siksi pirtuostok-
sensa ilm«rittamatta. Tämä selitys on tuskin
kovin pätevii, vaikka onkin ilmeistä, että hie-
nojakoisemrnalla kysymyksenasettelulla saa-

daan esiin enemmän alkoholia.

Jos salakul.ietusalkoholin määrän arvion
lähtiikohdaksi otetaan Alkoholipoliittisen tut-
kimusyksi kiin tilaarnien tutkimusten keskiar-
vo. v«ri<laan suomalaisten vuonna 1996 osta-
rnan salakuljetusalkoholin määrän arvella ol-
leen noin 800 000 litraa, josta pirtua oli 300
000 litraa ja väkevia alkoholijuomia hieman
yli 500 000 litraa. Jos edelleen oletetaan, että

haastattelututkimuksissa saadaan esiin sa-

man verrarl salakuljetusalkoholista kuin lail-
lisesti myyrlystä alkoholista, olisi markkinoil-
la ollut salakuljetusalkoholia vuonna 1996
noin 2 rniljoonaa litraa, josta pirtua olisi ollut
noin 0,7 miljoonaa litraa ja väkeviä alkoholi-
juomia noin 1,3 nriljoonaa litraa. Muunnettu-
na 100 pr«rsentin alkoholiksi kyseessä olisi
1,2 miljrxrnaa litraa. Toisaalta jotkut haasta-
tellut ilnroittavat hankkineensa niin suuria
r.nääriä salakuljetusalkoholia, että on syytä
epailla hei«len joko liioittelevan hankintojaan
tai toimivan itse salakuljetusalkoholin välittä-

ATKOHOL POTIT KKA
62 l1q97l 4

TAKAVARIKOITU ATKOHOLIMi

I 990-TUVUtLA

Tullin takavarikoima alkoholimäärä
Iuvulla useimmiten I'rieman alle l0 t

vuodessa. Vuosina l9B5-l9BB se j
rniten 5 000 litran tienoille ja ol

I9B9-199I noin B 000 litraa vuodr

takavarikoituja määriä tarkastellaar

sittain ja tullipiireittäin, käy selvästi

kyseessä on pienten salakuljetuseri,

turninen. Tänrä selittää myös sen. m

holijuomien maahantuontioikeuden
minen vuonna l9B4 vähensi takar

kuja (kuvio 2). Toisin sanoen osa !

tulli ennen takavarikoi. jäi vuoden

keen tulliin pantiksi. luovutettiin v

hävitettiin.
Neuvostojärjestelmän heikentyr

softuminen helpotti ja lisäsi nykyise

ta ia Venäiältä Suomeen suuntautut

kustajaliikennettä, jonka lieveilmit
koholijuomien katukaupan Iisäi
1990-luvun alussa. Suomalaisena

oli kolmen vuorokauden aikarajojen

nen venäläisten ja virolaisten alkoh

tioikeudelle vuonna 1992. Tehoiskt

maatio tarkastusten seurauksista l
siihen, että venäläisten ja virolaiste

tajien määrän kasvu heijastui var:

sessä määrin takavarikkolukujerr
vaikka se olikin johtanut laajaan ja

katukauppaan.

Vuonna 1992 alkoholin takavaril
tyivät e<lellisvuoden B 300 litrasta l

ATKOI.IOLIPOTIT KKA
62 119971: a

276

jinä. Mahdollinen liioittelu kumoat

vaikutusta ja valittajana toimineen h

alkoholijuomat aiheuttavat kaksir

laskemista. Näin ollen - ja ottaen I

Panim«r- ja virvoitusjuomateollisuu
Iaamien gallupeiden alhaisemmat
päädymme olettamaan alkoholin s

tuksen määräksi vuonna 1996 noin

litraa. Määrä saattaa olla suurernpil
jää kuitenkin alle 2 miljoonan litral
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Ka,io .3. Alkon nryvmäläpaikkakunnilla suoritetut
sellaiset yräihtyneitlen säilöijnotot, joissa käytetty

.juovutusaine on ollut salakuljetussprii eli pirtu

Yhteensä niistä saatiin takavarikoiduksi 150

000 litraa alkoholia. Kaikki nämä salakulje-
tusyritykset paljastuivat valvottaessa raskasta

ajoneuvo- ja konttiliikennettä. Lastit olivat
lähteneet läntisen Euroopan maista, Virosta ja

Venäjältä. Osa kuljetuksista Iiittyi kauttakul-
jetuksiin EU:n alueelta Venäjälle ja Viroon.

Lisäksi henkilii- ja pakettiautoliikenteessä
paljastui useita kymmenien litrojen salakul-
jetusyrityksia.

Kaikkea vuonna 1995 takavarikoitua alko-
holia ei välttämättä ollut tarkoitettu Suomen

markkinoille, vaan Eurooppaan on luotu val-
misteverollisista tavaroista uudenlaiset mark-
kinat, jotka toimivat siten, että rikolliset jär-
jestiit ostavat isoja alkoholieriä suoraan val-
mistajalta, naamioivat ost«rn tarkoituksen
vienniksi kolmanteen maahan, mutta toimit-
tavatkin tavarat vaarilla asiakirjoilla sisä-

markkinoille. Erät saatlaval seislä pitempia-
kin ajanjaks,rja verovapaissa varasloissa

odottamassa, että ne myytäisiin edelleen. Kun

tavaralle saadaan ostaja. toimitus naamioi-
daan vienniksi ja tosiasiallisesti alkoholi toi-
mitetaan sisämarkkinoilla toimivalle tukku-
kauppiaalle, joka toimittaa tavaran vahittais-
myyntiin mahdollisimman nopeasti. Mikali
salakuljetus paljastuu jossain välivaiheessa,
jatetaan juomat viranomaisten huostaan ja ti-
lataan tehtaalta seuraava erä - itse tavarahan

ei maksa kuin mufto-osan verollisen tuotteen

hinnasta.

Vuonna 1995 paljastuneissa valmisteveroi-
hin kohdistuneissa petoksissa oli jarjestel-

mällisesti kaytetty hyväksi EU-sisäliikenteen
vapauksia ja passitusjärjestelmän ontuvuutta.
Petosten torjumiseksi perustettiin Tirrun pii-
ritullikamariin keskustoimisto hoitamaan

passituksiin liittyvää tiedonvälitystä ja tar-

kastusta. Lisäksi kansallisin ohjein tiuken-
nettiin alkoholi- ja tupakkavalmisteiden pas-

situsten valvontaa muun muassa vaatimalla
näistä passituksista aikaisempaa suurempia
vakuuksia sekä aikatauluttamalla kuljetuk-
sia.

EU-jasenyyden myiitä syntynyt massii v inen

alkoholin salakuljetus kauttakulkuliiken-

ammattlmainen tal
tavanomainen
perusrikos
lievä salakuljetus

yhteensä

I,rilr/e: Tullihallitus

teessä hiljeni selvästi passitusta kos

määräysten tultua voimaan kevää

Salakuljetus siirtyi selvästi EU:n
passitusmenettelystä Virosta ja Venl

puneisiin kuljetuksiin, joissa alkoh
tiin tuoda salaa maahan joko kuljetu
rakenteisiin tai lastiin katkemalla.
koidun alkoholin määrä väheni vuo

alle puoleen edellisvuodesta eli B,

raan. Koko takavarikkomäärästä pir
oli edellisvuoden tapaan hieman yli

Vuonna 1996 saatiin takavarikl
yksi iso lastiyksiktillinen, l5 4ll5litr
Erä oli lahti;isin Ranskasta ja as

mukaan matkalla Vaalimaan kautta
Muissa suuremmissa jutuissa kyse r

7 000 litran eristä, joita oli katke

muassa konttiin rakennettuun ka
jaan, onttojen paperirullien sisään,

teräspalkkeihin, puutavaralastin
lastina olleiden paperisilppupaalir

Tämänkaltaisia juttuja tuli ilmi l3
takavarikoitiin alkoholia kaikkiaar
litraa.

SA tAK U I.J ETU S R IKOK S EI

Alkoholin luvattoman maahantuon

tys noudattelee vuosina 1968-199
rikkomäärien kehitystä, mika kay il
taessa kuvioita I ja 4. Sen sijaan
vuoden 1994 jalkeen salakuljetusr

Tu.ulukko,3. Alkoholipitoisen rineen sa

1992

l()68 1972 1976 19tt0 1984 IgBU t992 tq)6

Alkoholitilastollinen vuosikirja l968-I iihdc:
I 993

han turxluksi noin 100 000 litraa pirtua Viros-
ta ja Venäjältä. Tekotapana oli kaytetty pirtun
kätkemistä laillisen tuontitavaran joukkoon.

Vuonna 1994 paljastui myös savukkeita sala-

kuljettaneen liigan rikosten tutkinnan yhtey-

tlessä pirtua koskeva veropetos. Pirtuerä oli
tuotu konlissa Hangon vapaavarastoonja saa-

tu sieltä haltuun ilmoittamalla se vietäväksi
kauttakuljetuksena passituksella ulkomaille
mamaskuussa 1994. Pirtuerä oli kuitenkin
päätynyt salakauppaan Suomessa. Liiga yritti
toisen pirtuerän salakuljetusta samalla taval-
la tammikuussa 1995, muuta jäi kiinni Han-
gon tullin toimenpiteiden ansiosta. Kumpikin
kontti sisälsi l6 800 litraa pirtua.

Vuonna 1995 tehostettiin rajahdyksen-
omaisesti kasvaneen alkoholin laittoman
maahantuonnin valvontaa. Kaikkiaan tulli ta-
kavarikoi vuonna 1995 alkoholia lB.3 0O0lit-
raa, joka oli yli kymmenen kertaa enemmän

kuin edellisvuonna. Yli puolet eli 100 Off) lit-
raa tuosta määrästä oli pirtua. Suuri osa pirtun
salakuljetuksesta tapahtui EU-passitusten
turvin sisämarkkinoilta, mutta tämän lisäksi
varsinkin virolaiset liigat tuottivat Suomeen

huomattavat määrät alkuperaltään hollanti-
laista pirtua Viron kautta.

Suurin osa vuonna 1995 takavarikoidusta
alkoholista oli peräisin suurista yksiköistä,
kuten perävaunuista ja konteista. YIi I 0OO

litran takavarikkoja tehtiin kaikkiaan 19.
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Ttulukko 4. Veropetokset vuosina 1992-1996 te-
komrrorloittain

)992 1993 1994 1995 1996

Lukumääräisesti eniten alkoholin salakul-
jetusrikoksia tehtiin vuonna 1994 itäisessä

tullipiirissä, jossa niitä tuli tullin tietoon yh-

teensä I 321 eli 65 prosenttia koko maan al-
koholin salakuljetusrikoksista. Suurin osa

itäisessä tullipiirissä tietoon tulleista salakul-
jetusrikoksista oli lieventävien asianhaarojen

vallitessa tehtyja ja kasiuivät vähäisiä määriä.

Myiis vuonna 1995 alkoholipitoisen aineen

salakuljetuksia tuli tutkittavaksi Iukurnääräi-
sesti eniten jtäisessä tullipiirissä. Tapauksia

oli .349 eli 5i3 prosenttia koko maassa tietoon

tulleista salakuljetusrikoksista. Eteläisessä

tullipiirissä tietoon tulleiden salakuljetusri-
kosten lukumäärä oli 23I eli 35 prosenttia
k«rko maan tapauksista.

Vuonna 1996 alkoholipitoisen aineen sala-

kuljetustapauksia tuli tutkittavaksi itäisessä

tullipiirissä I ll8.5 eli 69 prosenttia koko maan

tapauksista. Eteläisen tullipiirin osuus sala-

kuljetusrikoksista oli 23 prosenttia eli 468 ri-
kosta. Läntisen tullipiirin alueella tullin tie-
trxrn tuli 130 alkoholin salakuljetustapausta
eli 6 prosenttia koko maan tapauksista. Mui-
clen tullipiirien alueilla paljastuneiden alko-
holin salakuljettrsrikosten määrä jai hyvin
pieneksi: Lapin tullipiirissä lI tapausta, lou-
naisessa tullipiirissä 9 tapausta, Sisä-Suomen

tullipiirissä I tapaus ja Ahvenanmaan tulli-
piirissä 0 tapausta.

Takavarikoi«lun alkoholin määrässä eteläi-
sen tullipiirin osuus on itäistä tullipiiriä suu-

rempi. Vuonna 1996 etelaisen tullipiirin alu-
eella takavarikoitiin alk«rholia 39 560 litraa,
josta alkoholijuomia oli B 8.59 litraa ja pirtua
:10 701 litraa. Itäisen tullipiirin alueella taka-
varikoitu alkoholimäärä oli 2l 932 litraa, jos-

ta väkeviä alkoholijuomia oli 1.5 7ll litraa ja
pirtua 6 221 litraa. Lounaisen tullipiirin alu-
eella takavarikoitiin lB 670 litraa alkoholia.

.josta väkeviä alkoholijuornia oli l5 731 litraa
ja pirtua 2 9ll9 litraa.

Rangaistusvaatimusmenettelyyn liittyvät
viinatakavarikot olivat vuonna 1996 kaikkiaan
24 241 litraa, josta itäisen tullipiirin osuus oli
t4 5l0litraa ja eteläisen tullipiirin B 772litraa.

YHTEENVETO JA POHDINTI

Haastateltujen ilmoittama salakulj

holin hankinta jäi vuosina 1968-19
tetuissa j uomatapatutkimuksissa all
Iitran IO0-prosenttista alkoholia vu

tullin takavarikkomäärät jäivät yle

5 000 litran 1OO-prosenttiseksi al

muunnettuna. Pirtua ei juuri esiintl
varikoissa tai haastateltujen vast

Suoritetusta tarkastelusta kay selv

että pirtun salakuljetus on noussut t
merkittäväksi ja että myös väkevien
juomien salakuljetus on lisääntyny

sen jälkeen, kun Sunmi liittyi EU:n j
Alkoholin tilastoimattoman kulut

viointiin ja varsinkin salakuljetus

määrän ar-viointiin liittyy monia epä

tekijöitä. Alkoholipoliittisen tutki
ktin teettämissä haastattelututki

suomalaiset ilmoittivat ostaneenst

1996 aikana hieman yli 500 0001i
kuljetettuja väkeviä alkoholijuomi,

300 000 Iitraa pirtua. Panimo- ja vir
mateollisuusliiton tilaamassa tutki
salakuljetusalkoholin määräksi sa,

000 litraa. Tässä tutkimuksessa t
erikseen väkevien alkoholijuomien
ostamista.

Haastattelututkimuksissa saatlaa

noin 40 prosenttia väestiin laillisesti
ta alkoholinräärästä. Tällä peruster

tatteluissa ilmoitettua salakuljetus

hankintaa voitaisiin korjata ylöspäir
jauskertoi rnena kaytettüisiin 2,5:tä,

salakuljetusalkoholin määräksi vuo

n«rin 0,7 miljmnaa litraa pinua ja I
naa litraa väkeviä alkoholijuornia.

tuna 100 prosentin alkoholiksi määr

miljoonaa litraa. joka olisi noin 3 
I

alkoholin tilastoitlusta kulutuksestt

ta jotkut haastatellut ilmoittavat haI

sa niin suuria määriä salakuljetus

että on syytä epäillä heidan joko lii
tai toimivan itse salakuljetusalkohol
jinä. Mahdollinen liioittelu kumoa,

vaikutusta ja välittäjänä toimineen I

Itt2
546
220

69

I l)

63

729

yl.rteensä 555 566 948 1 592 I 405

lrrlir1e:'l'Lrlli Iral I i tus

henivät 68 prosenttia edellisestä vuodesta.

Lievän tekorrruodon osalta vähennys oli 7l
pl'oserrttia. Amnrallinraisen tai Iavarronraisen

tekornuotlon osalta sen sijaan tuli tutkittavak-
si 14 rikosta. kun niitä ei vuosina 1992-1994
ollut ainuttakaan (taulukko 13).

Tullin tietoon tulleiden veropetosten määrä

sen sijaan kasvoi 68 prosenttia vuodesta 1994

vuoteen 1995 (taulukko 4). Lievien veropetos-

ten raju 235 prosentin kasvu johtui ennen

kaikkea EU-jasenyyden rnukanaan tuomasta

alkoholilain muutoksesta, joka aiheutti sen,

että aikaisernrnin vähäisen määrän ollessa

kyseessä ja lieventävien asianhaarojen valli-
tessa tehdyt alkoholipitoisen aineen salakul-
jetukset on vuoden 1995 alusta lehtien kasi-
telty eräiltä osin lievinä veropetoksina.

Alkoholipitoisen aineen salakuljetusrikos-
ten määrä kolminkertaistui vuodesta 1995

vuoteen 1996. Lisäys oli suurinja nopein lie-
vien rikosten kohclalla" mutta myiis arnrnatti-
nraisten tai tavanouraisten rikostetr määrä

kaksinkertaistui. Lievien salakuljetusrikos-
ten määrän kasvu johtui siitä, että toukokuus-
sa 1996 matkustajien oikeus alkoholijuomien
tuontiin kolmansista rnaista sidottiin uutlel-
Ieen matkan kestoon.

Tullin tietoon tulleirlen veropelosten määrä

väheni 12 prosenttia vuotlesta 199.5 vuoteen

1996. Lievän tekomuodon osalta lisäystä oli
kuitenkin 6 prosenttia. Selityksenä kasvulle
on toukokuun alkuun 1996 vallinnut tilanne,
jossa alkoholin tuontioikeutta ei ollut sid«rttu

matkan kestoon.
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Ja edelleen, jos Suomeen on salakuljetettu

sekä vuonna 1995 että vuonna 1996 noin mil-
joonaa litraa alkoholia, jonkun on täytynyt ja-
kaa se kuluttajille ja joidenkin on täytynyt
juoda tuo alkoholimäärä. Sillä on täytynyt olla
sosiaaliset ja terveydelliset seurauksensa ja
sen on täytynyt jattaa jelkeensä tyhjiä astioita
tai pulloja. Loppuvuodesta 1996 tehdyn kyse-
lyn mukaan Alkoon palautui vuositasolla huo-
mattava määrä, noin 200 000-250 000 kappa-
letta, tyhjia pirtupulloja.

Lopputulemamme käytettävissämme olevi-
en moninaisten tietolähteidemme perusteella
on. että arvioimme Suomeen vuonna 1996 sa-
lakuljetetun alkoholimäärän olevan jossakin
noin miljoonan litran tienoilla. Tämän arvion
puolesta puhuvat Alkon myymalapaallikoi-
den ja tullin arviot sekä Panimo- ja virvoitus-
juomateollisuusliiton tutkimus. Samaan viit-
taa myös Alkoholipoliittisen tutkimusyksikön
kaksi tutkimusta olettaen. että haastatellut
olisivat puhuneet totta ilmoittaessaan osta-
mansa salakuljetusalkoholin määrän.

Lopuksi: Alkoholin salakuljetuksessa on
kyse tullin ja muitlen viranomaisten sekä sa-

lakuljettajien jatkuvasta vuorovaikutuksesta,
jossa kehitellään uusia salakuljetusmenetel-
rniä ja niiden t«rrjuntaa. Tämänkaltainen vuo-
rovaikutus korostuu aikana, jolloin ulkoiset
olosuhteet lnuuttuvat huomattavasti. kuten on

KIRJAI,I,ISUUS
Alkoholitilastollinen vuosikirja 1968-19913. Hel-
sinki: Oy Alko Ah. 1969-1994

Holrnila, Marja & Österberg, Esa: Liiallinen al-
koholin kayttii laheisten huolena. Alkoholipoli-
tiikka 59 (1994):3. lU7-192

Kallenautio, Jornra: Kieltolaki ja sen kumoami-
nen puoluepol iittisena ongelmana. Alkoholitutki-
mussäätiün julkaisuja N:o lll. Jyväskyla 1979

Paaso, Kari ct Österlrerg, Esa: Alkoholituomisia
koskevat rajoitukset Suonressa ja Ruotsissa. Alko-
holipolitiikka 6l (1996): 6. 491497

Sirnpura. Jussi (toinr.): Suomalaisten juomata-
vat. Haastattelutr"rlkimusten tuloksia vuosilta

tapahtunut 1990-luvun Suomessa neuvosto-
järjestelmän sorruttua ja Suomen liityttya
EU:n jäseneksi. Siksi salakuljetusalkoholin
määrän arviointi vuositasolla on ongelmallis-
ta, osin jopa harhaanjohtavaakin. Salakulje-
tusalkoholi ei tule Suomeen tasaisena virtana
vaan pikemminkin aaltoina, ja vieläpä aaltoi-
na, jotka eroavat tekotavaltaan ja tulosuun-
naltaan, ja ensimmäinen tammikuuta on har-

voin ajankohta, jolloin alkoholin salakulje-
tuksessa astutaan uuteen kauteen. Siksi ei

ehkä ole kovin mielekästä pohtia, oliko alko-
holin salakuljetus määrältään suurempi vuon-
na 1996 kuin vuonna 1995. Olennaista on,

että se oli kumpanakin vuonna selvästi suu-
rempaa kuin vuosikymmenen alussa ja että se

vuositasolla oli noin miljoona litraa, lähes

kaksi prosenttia alkoholin tilastoidusta kulu-
tuksesta. Vähintaankin yhtä olennaista kuin
salakuljetetun alkoholimäärän arviointi on

salakuljetuksen laadullisissa muodoissa ta-
pahtuvien muutosten selvittäminen. Alkoho-
lin salakuljetus poikkesi vuonna 1995 tekota-
valtaan ja suunnaltaan alkoholin salakulje-
tuksesta vuonna 1996. Tästä näkökulmasta
vuorlen 1997 alussa tapahtunut suuren sala-
kuljetusorganisaation paljastaminen merkin-
nee, että tulemme tulevaisuudessa näkemään
tekotavoiltaan uudenlaista salakuljetusta.

1968, l97fi ja l9ti4. Alkoholitutkimussäätiön jul-
kaisuja N:o ll4. Jyvaskyla 19ti5

Simpura, Jussi & Leppänen, Kalervo & Metso,
Leena & l\4uslonerr. Heli I Österherg. Esa: Paljon-
ko Sr.urrni juo'/ AIkoholin kokonaiskulutustason
selvittänrinen vaikeutunut. Alkoholipolitiikka 62
(1997):2, l0l-l l2

Österberg, Flsa: Tilastoitu ja tilastoimaton alko-
holinkulutus. Teoksessa: Simpura. Jussi (toinr.):
Suornalaisten juomatavat. Haastattelututkimusten
tuloksia vuosiha 1968, 1976ja 1984. Alkoholitut-
kirnussäätiiin julkaisuja N:o 34. Jyväskyla 1985

Osterberg, Esa: Kotivalmisteisen alkoholin käyttö
vähenee. Alkoholipolitiikka 6l (1996): I, 54'_.59.

ENCLISH SUMMARY
Dsa österberg & Kari Ho,aaisto: T)
gling of alcoholic beaerages in th
(Alkoholij uomien salakulj etus 7 99(t

This article looks al lhe quantilies ,

smuggled into F'inland in the mid-199
changes in the smuggling of alcoholic I
both in quality and quantity, since the I

Estimates of the extent of smugglir
hased on various sources. This article ma

two types of information. On the one han

on interview material, where the intervie
been asketl about their possible purchar
of smugglerl ak:oholic beverages, and a

attitudes towards smuggling. On the oth,

draws on existing official statistics and
mainly data on alcohol seized by custor

unlawful inrport or export.
Ar:r:ording to drinking habit surveys ,

in l968-1992, self-reported purchases

gled alcxrhol remained at less than 100,0(

pure alr:ohol per annum. Seizures by cr

talletl less than 5.000 litres of 100 o/o alc,
its of wine receiverl hardly a mention eitl
toms recortls or in the interviews. Hov

arlicle r:learly illustrates that the smuggl
its ol wine has apJain reached significa
tions an<l that other spirits, too, have b,

gled in int,reasing anrounts since Finlt
the European Union.

Interview studies t:onducted by the !

seax:h Unit for Alcohol Studies showed t
in t'inland had in 1996 purchased a
500,000 litres of smuggled spirits r

300.000 litres ofspirits ofwine. In a stud
sionerl hy the brewing and soft drinks in
amounl of srnuggled alcohol was r€

KEY WORDS:
Alcohol,ie beaeruges, sntugglhtg, es

ATKOHOLIPOL T] KKA
62 119971: 4

282 ATKOHOI POLIT KKA
62 119971: 4



'EJe .UeU

€ olur sr^oru Huryllllnurs urq^ rlep cql [lereJ st lsI
,Lrenuel pue - q:reolldtz.lo uorli)Jrrp ur pue potlllu
ur tlloqrr.l.lrl) lnql sr^p\A ur orJ\orJr)lr..r'l)uE sJ^[?\{ ul
sJruo.) lr :runrJls snonurluu.) n sP l)uPIurJ olur palB
-Bnrus 1ou sr lorlo,)[V '[oqo:)lp palHBnus;o slunorue
,{1:ec,{ eqt lsnl Jäl)rsuo,) o1 'Burpealsnu 1ou ;r
'.rrleua1r1o.rd aq l)lno,4{ tr 'uoscr.r srql rod 's066I aql
ur sle,reaqtln q.)ns l)rlrrrsäJdar .r,teq ,{ltunruuro3
rreJdorng rql.IO drqsro(lur.lu pue uralsÄs lJrAoS aqt

Jo asdEIIoJ crll'l)uplrrrt .rog'suorBer "*urrnoqq8rau
ur lu,rnaqdn Jo särull lr? J.)unl.rodur pesBeJJUr

sEruns.cP uorl.)RJJlur Jo l)urI srrlJ'sJ.rnsBeurJeluno:)
lrJrll l)up slxrqlau Burllllintus ,üJu Jo uotle^ouur aql
qlr^r op ol spr.l uorl.)p.rrtur sn1l ;o Lred pue 'slerlr;
-Jo rJrllo l)up surolsn,) 's.re lFHnrus aql ueJ.{rlaq uou
-irerelur snonurluo.) sJAloAur !lurlBBnrus IoL[oJIy

'oB:erl aql Suourr: ro sJ.lnl;)[rls alrrqeA
ur ueppnl rlrqlre ,(rluno.r eql olur pel8BnuIs se,r,r

Iorloile cq|orssnU l)up pIuols'J utorl slrodsuerl o1

se luerelerd SurlBlinrus ur l.Jtqs paIrBIU e se.{r erllql
'966I rU l)cnssr ero,{t suorlelnFer Mau räUv 'le]
-retr{l lt?uJälul J"l ctll uro.I.} sIr)nrl ro sreulEluor ut
puelurd ot uup.) Ioqo.)l1r llalBBntus tsour'966I uI

'9661 ul 1u;:r rotl B etuos pue 966I
ur [orlo,)[r? pagxhur ,{11n1,,ue1un 11e .1o lual rad g1
auos Hurzres ur [)Jl)oo.).)ns l)Erl sruolsnn leql ueeul

plno,r snll 'ir1uno.r aqt olur pel88nus uaaq peq

lolloJlp Jo sr.rlrl uorllru.r ruo puno:n s:er.i JSotll Jo
qJpe ur JI 'sJ.rlrl 00S'gB sr?M 966I ur ernHg äql :loq
-oJIP Jo serlrl 009't:8I l)eztrs stuolsn, tuL\JI.,

aql ur uorldunsuo.) loqoi)lt? I€IJrlfo Jo luac rad
o.n1 ,{1.recu 'sr lErll 'sJrlrl uorlltur euo ,{leleurrxord
-de pe11e1o1 9661 ul loqoi)lp pclBBnurs ]o lunoule
elll lerll sr uotgdunsse rno'sdn-re,roc pue Eurprq;o
,{lrlrqrssod eqt tunor)i)? olur 9ur1e,1,'sorul 000'.09t

puolu! i 
( 
u orloun 7 s a 

o 
ButTEEmus 

t * a?ot a aa q )noqo qV
:scuoM 

^l)

1e papotlc.r sp^r lor{orl€ pel8Bnus Jo lunorup
äLIl '{rlsnpur slurrp Uos pue Bur.tterq aqt f,q peuors
-snuruor,(pn1s € ul 'eurMJo slrrrds;o ser1r1 900'00t
eruos pup slrrrds pelB8ntus Jo sertr1 000'009
re^o elilrl e paseq:r.tnd 966t ul pBI1 puplurd uI
alloed teqt pc.uoqs särpnlS Ioqocly roJ lrun qrr€äs
-eU I€rroq oql .{q pal)npuoc salpnls ,ltel^rälul

'uoru;1 ueadorng aqt

prurol puelurg ä;)urs slunorup Burseetcur ur pe13

-Bnrus uaarl ä^r?rl 'oot 'slrrrds .reqlo lerll pue suoll
-lodorti 1ue.rr.1uBrs paqJper ure8e seq eur.+t Jo sll
-rrds;o SuryBtsnurs cql lprll salerlsnll dgealc a1:xpe
srlll 'JJAJMOH 'sMar^Jelur eql ul ro sProJsJ sttlol
-sn.) ur lotlltä uollueu e,{1preq pc^Ie)äJ eullr\Jo sll
-.rrrlg'1oqo:r1n o/oO0I1rc se.rtrl 000'9 uerlt ssel pallel
-ol stuolsn:) .{q sarnzrag 'urnuu€ red loqocp ernd

Jo sa.rtrl000'00I uPql ssrl lE Pauleluer Ioqo.rp pap
-Bnurs ;o seseq:xnd pcuodar-y1es'266I-896I ul
pälr)nl)uoi) s,{a,rrns trqeq Surlurrp o1 ?urp.roccy

'podxe ro uodur 1n;-tlelun
uo pue sruolsnrr ,(q pazres IoqoDIE uo €lep .(lulptu
osralsrFa; pup scrlsrlpls lercrgo Sutlsrxe uo s,4r€rP

lr 'puprl relllo eqt ug 'BurlEEnurs spre.{rot sepntltle
lrqt tno(lp pue 'saBere,leq rlloqocle pelSBnrus.yo

csn pup aseqo.rntl alqrssod rrsqt lnoqE PeIsE uäeq

äAELI SeCMer^JalUr eql erJr],4r 'lerJälEur,4tel^f3luI uo

sueel lr 'pueq euo eqt uO 'uorleturo]ul Jo sed,{l o.{4.1

J() e§n salPur elJrNP slt.JJ'saJrnos snolJe^ uo Peseq
eq uei) BurlBBnrus Jo luelxa eql Jo sel€tulls1

's0B6I är{l eouts ',tltluenb pue '{1r1enb ur qtoq

'saBe,reneq rrloqo)le;o Burp8nurs aql ur saBueq:r

tB pu€ s066l-ptu eqt uI puBIuId olur pa1?Bnurs

lorlorlp .1o sorlrlutnb eql lE slool elrlue stql
( opnany-966 1 snrc [1nqo1os uanaonfi7ot1os11y)
sq66t aqt ut sa?otaaaq r\oqo"1o to Eu17F

-Emus arla :olsralolog tJoN T Etaqtotsg rtsg

ÄHYWIAJNS HSI'ICNS

P 1tö6tl z9
\ »illnodnoHo)'tv

'69-t9'I :(966I) 19 ellrrrqodrloqol
91;,{e1 urloqo1lp uesrelstulp^rloy :esg.

g8§t E1i1s9,r,(f 'tt o:N efnsre>11nI u,

-tnlrJoqollv 'Vgil el gL6I.896I €llrs,
uelsnturllnlnlellplsppH .1e,re1euonf ur

:('turot) rssnl 'prndrurs :pssas]oel .s

-oIIp uolprurolselrl eI n1ro1se11 :esg .l

zr I- t0
69 e1>lrrlrlodrloqollv .tnuntnelre^ u:
uo§-l?lsnlnlnlsrpuolo>J utloqolly l.onl
-uo[1e4 :esq'B.raqralsg ry rlag.uauolsr
'os-lal4l E o^rele11 .usuetldel 

4l rssnf

9961 r1'{1sPrI1 'Y5'
-1nI uorleessnrulltntrloqolly .tB6I el

'e1sn1e [1n1e1es e]sreluopnn ueel
uRPuIeIEu Ps-sepfl nsIPAOInl etulueln
-urIJeur ueurruelspfled uorleesrueB
-E,lps ueJnns lnunlr{EdBl ESSnIE Z6(
PlsPtulnlQlEu EISEJ '966I Euuon./

-sf1n1e1es urloqollP ueBllpuunns 1

-plo)ol 966I puuon^ rsellrod snlefl
-oqolIV'ueurtuelJr^les uälsoJnnru
-Pl essroponu pssrsrllnpEel uesln
uo rlurorÄrp uEreEtlrrloqollB unle
urnl E,lsrpuuelo glqd urIuEBturqBA
-nlnI Plsnprolsplrl urlor{oIIB Brllue§

seqBl 'eeJ]rl Puooflrtu urou rlo el
es 911e eI essnle uaueuurdlrson^ urr
-nns rlsp^les euuonl urleuedrunl I

'uo elsreuuelo '966I Euuon^ urnl
-uon,t rdurernns uEEllB.JBEru snte[1n1
-o1F olrlo 'erlqod Blselolertu ur^o)

Ie IS{IS 'ueelnEl uäelnn uEElnlsB

-e[1n1e1e"- urloqolp uro11o[ .e1qo1

-Jeq uo plnnlrtllruel ueurBurrursue B

-unnsolnl €[ uBEllB^B]oIe] lE^poJe
-«)llBE pdelar^ el.eurollee ur{urruru;
PURUTA PuesresBJ ueetuons alnl re rlr

-atln1e1eg'url€€^Btqofueeqrpr{ Edc

-srll€tulaSuo uo ellosBJrson^ rluror^l
urlor{o{lpsnlatlnleps rsIrS .rsleua

E.{1üUII uatuons E[ pnllnr.ros upr
-olso^neu essetuons un^nl_066l lr

7n;.n:a6ölz9
v))illtod[oHo)lv


