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Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2013–elokuu 2014) 

Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta yhteensä 77,3 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 
2013 ja elokuun 2014 välillä. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna määrä oli 8,6 miljoonaa 
litraa. Sadan prosentin alkoholiksi muunnetun matkustajatuonnin määrä on vähentynyt kolme 
prosenttia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Matkustajatuonnin juomaryhmittäisen 
rakenteen muutoksista johtuu, että litroina laskettuna alkoholijuomien matkustajatuonti lisääntyi 
kolme prosenttia. (Taulukko 1.) 

Suomalaiset matkustajat toivat maahan 53,9 miljoonaa litraa panimotuotteita vuoden 2013 
syyskuusta vuoden 2014 elokuuhun kestäneen raportointijakson aikana. Olutta matkustajat toivat 
33,1 miljoonaa litraa, long drink -juomia 12,2 miljoonaa litraa ja siidereitä 8,6 miljoonaa litraa. 
Mietoja viinejä matkustajat toivat 12,7 miljoonaa litraa, välituotteita 2,4 miljoonaa litraa ja väkeviä 
alkoholijuomia 8,5 miljoonaa litraa. 
 
Välituotteiden matkustajatuonti väheni noin 17 prosenttia ja väkevien alkoholijuomien noin 9 
prosenttia. Siiderien tuonti lisääntyi noin 15 prosenttia sekä oluen ja mietojen viinien tuonti noin 5 
prosenttia. Long drink -juomien tuonti pysyi lähes ennallaan. Kokonaisuudessaan panimotuotteiden 
matkustajatuonti kasvoi noin 6 prosenttia. 
 

Taulukko 1. Alkoholijuomien matkustajatuonti juomaryhmittäin syyskuu 2012–elokuu 2013 
sekä syyskuu 2013–elokuu 2014, miljoonaa litraa 
 

Juomaryhmä 9/2012-8/2013 

(milj.litraa) 

9/2013-8/2014 

(milj.litraa) 

Muutos, % 

Oluet 31,4 33,1 +5,4 

Siiderit 7,4 8,6 +15,1 

Long drink -juomat 12,1 12,2 +0,3 

Miedot viinit 12,1 12,7 +5,0 

Välituotteet (väkevöidyt viinit ja 

juomasekoitukset) 

2,8 2,4 -16,7 

Väkevät alkoholijuomat 9,3 8,5 -9,1 

Alkoholijuomien tuonti yhteensä 

litroina 

75,2 77,3 +2,8 

Alkoholijuomien tuonti yhteensä 

100 % alkoholina 

8,8 8,6 -3,0 

Alkoholijuomien tuonti yhteensä 

100 % alkoholina, litraa 15 vuotta 

täyttänyttä asukasta kohti 

1,9 1,9 -3,4 

 



Matkustajatuontiseurantatutkimus on toteutettu Alkon, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston (Valvira), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja valtiovarainministeriön 
toimeksiannosta. 
 
Tiedot perustuvat TNS Gallupin haastatteluihin, joissa viimeksi kuluneen kahden viikon aikaista 
matkustajatuontia on tiedusteltu joka viikko 500 satunnaisesti valitulta 15 vuotta täyttäneeltä 
Suomen asukkaalta ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat 
näin ollen yli 26 000 yhteydenottoon, joista noin 2 600 henkilöä oli käynyt ulkomailla ja vastasi 
kyselyyn. 
 
 
 

Käsitteet ja määritelmät 
 

Alkoholijuoma: Nautittavaksi tarkoitettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia. 

 
Väkevä alkoholijuoma: Alkoholipitoisuus yli 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Näitä ovat 
viina ja muu väkevä juoma. 
 
Välituote: Alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 mutta enintään 22 
tilavuusprosenttia ja joka ei ole olutta, viiniä eikä muuta käymisteitse valmistettua 
alkoholijuomaa. Yllä näistä juomista käytetään suomalaisille tutumpaa termiä väkevöidyt viinit 
(väkevät viinit). 

 
 Mieto viini: Viinirypäleistä, hedelmistä tai marjoista käymisteitse valmistettu juoma, jonka 
 alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja joka ei sisällä lisättyä 
 etyylialkoholia. 
 
 Siideri: Tuoreista tai kuivatuista omenoista tai päärynöistä tai niistä valmistetuista 
 täysmehuista käymisteitse valmistettu hedelmäviini, jonka alkoholipitoisuus on enintään 8,5 
 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja joka ei sisällä lisättyä etyylialkoholia.  
 
 Long drink -juoma: Käymisteitse tai tislattua alkoholia lisäämällä valmistettu juoma. 
 Käymisteitse valmistettu long drink -juoma sisältää enintään 4,7 tilavuusprosenttia 
 etyylialkoholia. Tislattua alkoholia lisätään ainoastaan ns. vahvoihin long drink -juomiin, jotka 
 sisältävät enintään 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja joiden myynti on sallittua vain Alkon 
 myymälöissä ja A- ja B-ravintoloissa.  
 
 Oluet: Sisältää vahvan oluen ja keskioluen. Vahva olut on käymisteitse pääasiassa 
 maltaista valmistettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 4,7 tilavuusprosenttia 
 etyylialkoholia. Keskiolut on käymisteitse pääasiassa maltaista valmistettu juoma, jonka 
 alkoholipitoisuus on enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. 
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