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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja al-
koholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan alkoholi- ja alkoho-
lijuomaverosta annetun lain liitteenä olevaa 
verotaulukkoa muutettavaksi siten, että alko-
holiveroa korotettaisiin 10 prosenttia. Koro-
tuksen vuoksi alkoholijuomien vähittäis-
myyntihinnat nousisivat keskimäärin 4,5 pro-

senttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat 
nousisivat keskimäärin kaksi kertaa enem-
män kuin oluen ja viinin hinnat.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä lokakuuta 2009. 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö 

Kansallinen lainsäädäntö 
 

Suomen soveltaman alkoholipolitiikan pe-
rusta on ollut alkoholin saatavuuden rajoit-
taminen ja sitä kautta alkoholista aiheutuvien 
haittojen ehkäiseminen. Mahdollisuudet har-
joittaa entisen kaltaista alkoholin saatavuu-
den rajoittamista kaventuivat kuitenkin oleel-
lisesti vuonna 2004. Vuoden 2004 alusta yk-
sityishenkilöt ovat saaneet tuoda mukanaan 
toisesta jäsenvaltiosta alkoholijuomia rajoi-
tuksetta edellyttäen, että juomat on tarkoitet-
tu matkustajan omaan käyttöön. Lisäksi ke-
väällä 2004 Euroopan unioni laajeni katta-
maan 10 uutta Keski- ja Itä-Euroopan maata. 
Käytännössä Suomen kannalta eniten vaikutti 
se, että matkustajatuonti Virosta vapautui. 
Tuossa tilanteessa ei ollut käytettävissä mi-
tään sellaisia keinoja, jotka olisivat säilyttä-
neet alkoholin kulutustilanteen ennallaan.  

Alkoholiverotusta alennettiin keskimäärin 
33 prosentilla maaliskuussa 2004 matkustaja-
tuonnin kasvun hillitsemiseksi. Veronalen-
nuksella haluttiin ohjata muuttuneesta tilan-
teesta aiheutunut alkoholin kulutuksen kasvu 
mahdollisimman pitkälle matkustajatuonnin 
sijasta Suomessa verotettuihin tuotteisiin.  

Veronalennuksen jälkeen alkoholiveroihin 
tehtiin muutoksia seuraavan kerran vuoden 
2008 alussa. Tuolloin katsottiin, että alkoho-
liolot olivat tasaantuneet vuoden 2004 muu-
tosten jälkeen riittävästi, jotta alkoholiveroa 
voitiin korottaa maltillisesti. Alkoholiveroja 
korotettiin keskimäärin 11,5 prosenttia siten, 
että väkevien alkoholijuomien veroa korotet-
tiin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien 
10 prosenttia.  

Veronkorotuksen sosiaali- ja terveyspoliit-
tisena tavoitteena oli alkoholin kokonaiskulu-
tuksen ja sitä kautta alkoholinkäyttöön liitty-
vien haittojen vähentäminen. Lyhyen aikavä-
lin vaikutusten lisäksi pyrittiin siihen, että 
hallittu alkoholiveronkorotus mahdollistaisi 
alkoholiveropolitiikan kehittämisen myös 
pitkällä aikavälillä. Tavoitteena oli mitoittaa 
alkoholijuomien veronkorotukset siten, että 

alkoholijuomien hinnannousu ei johtaisi mer-
kittävissä määrin kotimaisen myynnin kor-
vaantumiseen matkustajatuonnilla. 

Alkoholiveroa korotettiin uudelleen vuo-
den 2009 alussa. Vaikka korotuksen peruste-
luissa painottui aikaisempaa voimakkaammin 
tarve lisätä valtion verotuloja, korotuksen ta-
voitteena oli myös vuoden 2008 alussa toteu-
tetun veronkorotuksen tavoin vähentää alko-
holin kokonaiskulutusta.  

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteve-
rotuksesta säädetään alkoholi- ja alkoholi-
juomaverosta annetussa laissa (1471/1994), 
jäljempänä alkoholiverolaki. Laissa jaetaan 
alkoholijuomat neljään ryhmään; olueen, vii-
neihin ja muihin käymisteitse valmistettuihin 
alkoholijuomiin, välituotteisiin sekä etyylial-
koholiin.  

Alkoholin valmistevero määräytyy oluen ja 
etyylialkoholin osalta kultakin etyylialkoho-
lipitoisuuden tilavuusprosentilta. Alkoholive-
rolain mukaan oluen vero on 23,60 senttiä 
senttilitralta etyylialkoholia, jos oluen etyyli-
alkoholipitoisuus on yli 2,8 tilavuusprosent-
tia. Vastaava vero on 2,00 senttiä, jos oluen 
etyylialkoholipitoisuus on yli 0,5 mutta enin-
tään 2,8 tilavuusprosenttia. Tuotteista, jotka 
kuuluvat tullitariffin nimikkeeseen 2208 (vä-
kevät alkoholijuomat) ja joiden etyylialkoho-
lipitoisuus tilavuusprosentteina on yli 1,2 
mutta enintään 2,8, kannetaan veroa 2,00 
senttiä senttilitralta alkoholia. Jos tuotteen 
etyylialkoholipitoisuus on yli 2,8 tilavuus-
prosenttia, tuotteesta kannettava vero on 
35,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. 

Viinin, muiden käymisteitse valmistettujen 
alkoholijuomien ja välituotteiden valmisteve-
ro määräytyy litralta valmista tuotetta. Jos 
viinin tai muiden käymisteitse valmistettujen 
alkoholijuomien etyylialkoholipitoisuus on 
yli 1,2 mutta enintään 2,8 tilavuusprosenttia, 
veroa kannetaan 5,00 senttiä litralta valmista 
tuotetta. Jos etyylialkoholipitoisuus on yli 2,8 
mutta enintään 5,5 tilavuusprosenttia, vero 
on 125,00 senttiä litralta valmista tuotetta. 
Jos etyylialkoholipitoisuus on yli 5,5 mutta 
enintään 8 tilavuusprosenttia, vero on 184,00 
senttiä litralta valmista tuotetta. Yleisimmin 
kulutetuissa viineissä ja muissa käymisteitse 
valmistetuissa alkoholijuomissa, joissa etyy-
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lialkoholipitoisuus on yli 8 mutta enintään 15 
tilavuusprosenttia, vero on 257,00 senttiä lit-
ralta valmista juomaa. Lisäksi jos viinin 
etyylialkoholipitoisuus on yli 15 mutta enin-
tään 18 tilavuusprosenttia, vero on myös 
257,00 senttiä litralta valmista juomaa.  

Välituotteiden vero on 312,00 senttiä litral-
ta valmista tuotetta, jos tuotteiden etyylialko-
holipitoisuus on yli 1,2 mutta enintään 15 ti-
lavuusprosenttia. Jos etyylialkoholipitoisuus 
on yli 15 mutta enintään 22 tilavuusprosent-
tia, vero on 515,00 senttiä litralta valmista 
tuotetta. 

Lisäksi alkoholijuomia sisältävistä vähit-
täismyyntipäällyksistä kannetaan kansallista 
valmisteveroa eli niin sanottua juomapak-
kausveroa sen mukaisesti, mitä laissa eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta 
(1037/2004) säädetään. Juomapakkausvero 
on 51,00 senttiä litralta valmista tuotetta. Mi-
käli juomapakkaus on uudelleentäytettävä tai 
raaka-aineena kierrätettävä ja se kuuluu pan-
tilliseen kierrätysjärjestelmään, vero on nolla 
senttiä. 

Alkoholijuomien vähittäismyyntihintaan 
vaikuttavia säädöksiä on myös alkoholilaissa 
(1143/1994). Lain 33 a §:n mukaan niin sa-
notut monipakkausalennukset on kielletty, eli 
kahden tai useamman alkoholijuomapakka-
uksen tai -annoksen tarjoaminen alennettuun 
yhteishintaan vähittäismyynnissä tai anniske-
lussa on kielletty.  
 
 
Yhteisölainsäädäntö 
 

Yhteisölainsäädännössä säädetään jäsen-
maissa sovellettavien alkoholijuomaverojen 
rakenteen ja alkoholin valmisteverojen vä-
himmäismäärät. Alkoholiverotuksen raken-
teesta, verotettavista tuotteista ja niiden mää-
ritelmistä säädetään neuvoston direktiivissä 
92/83/ETY, jäljempänä rakennedirektiivi. 
Vähimmäisveroista säädetään alkoholin ja 
alkoholijuomien valmisteverojen määrien lä-
hentämisestä annetussa neuvoston direktii-
vissä 92/84/ETY, jäljempänä verotasodirek-
tiivi. Jäsenmaiden on sovellettava vähintään 
verotasodirektiivissä säädettyjen vähimmäis-
verojen suuruisia valmisteveroja, mutta jä-
senmaat voivat soveltaa vähimmäisvero-
tasoja korkeampia määriä.  

Vähimmäisverotasot on säädetty vero-
tasodirektiivissä erikseen eri alkoholijuoma-
ryhmille. Etyylialkoholin valmisteveron vä-
himmäisveromäärä on 550 euroa hehtolitralta 
puhdasta alkoholia. Välituotteille säädetty 
valmisteveron vähimmäisveromäärä on 45 
euroa hehtolitralta tuotetta. Viinin vastaava 
vähimmäisvero niin kuohumattomalle kuin 
kuohuviinillekin on nolla euroa hehtolitralta 
tuotetta. Oluen valmisteveron vähimmäisve-
romäärä on vaihtoehtoisesti joko 0,748 euroa 
lopputuotteen hehtolitralta platoastetta kohti 
tai 1,87 euroa lopputuotteen hehtolitralta al-
koholiprosenttia kohti. Direktiivissä on lisäk-
si säädetty, missä tilanteessa veroon voidaan 
tehdä porrastuksia tai säätää täydellisiä tai 
osittaisia verovapautuksia.  

Verotasodirektiivissä ei sinänsä vaadita, et-
tä jäsenvaltioiden tulisi asettaa eri tuotteille 
verot siten, että kutakin etyylialkoholipro-
senttia verotettaisiin yhtäläisin perustein. 
Kansallisia verotasoja säädettäessä on kui-
tenkin otettava huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 90 artiklan määräyk-
set. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä muiden jä-
senvaltioiden tuotteille korkeampia välittö-
miä tai välillisiä sisäisiä maksuja kuin ne vä-
littömästi tai välillisesti määräävät samanlai-
sille kotimaisille tuotteille. Jäsenvaltiot eivät 
liioin saa määrätä muiden jäsenvaltioiden 
tuotteille sellaisia sisäisiä maksuja, joilla vä-
lillisesti suojellaan muuta tuotantoa.  

Artiklan 90 säännös on merkittävä viinin ja 
oluen verotasojen suhteen, koska sanottujen 
tuotteiden on Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuimen antamien ratkaisujen perusteella (asi-
at C-170/78 komissio vs Yhdistynyt kunin-
gaskunta ja C-166/98 Socridis) katsottu ole-
van toisiaan korvaavia tuotteita. Näin on eri-
tyisesti pöytäviinin ja oluen suhteen. Sano-
tusta 90 artiklasta on siten katsottu seuraa-
van, että viinin veroa ei saa asettaa korke-
ammaksi kuin oluen vastaavaa veroa tilan-
teessa, jossa jäsenvaltio itse tuottaa vain olut-
ta, mutta tuo maahan viiniä. Kuitenkin vii-
meaikaisen oikeuskäytännön nojalla tämä 
tulkinta on osoittautunut tapauskohtaiseksi. 
Asiassa C-167/05 komissio vastaan Ruotsin 
kuningaskunta Euroopan yhteisöjen tuomio-
istuin totesi, että huolimatta siitä, että Ruotsi 
soveltaa viiniin korkeampaa veroa kuin olu-
een, tuotteiden väliset myyntihintaerot eivät 
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merkittävästi pienenisi, vaikka viiniin sovel-
lettaisiin samaa veroa kuin olueen. Tuomion 
mukaan verotuksen ero ei siten ole Ruotsin 
tapauksessa omiaan vaikuttamaan kuluttajien 
käyttäytymiseen, joten Ruotsin verorakenne 
ei myöskään suojele välillisesti ruotsalaista 
olutta 90 artiklassa tarkoitetulla tavalla.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty EU:n 
jäsenmaissa vuoden 2009 alussa sovellettavat 
alkoholiverotasot. Suomen alkoholiverotasot 
ovat jäsenvaltioiden vertailussa korkeimpien 
joukossa. 

 
Alkoholiverotus EU:n jäsenvaltioissa tammikuussa 2009, 

euroa litralta puhdasta alkoholia* 

Maa Väkevät 
alkoholijuomat 

Välituotteet Viini Olut 

EU:n minimivero 5,50 2,14 0,00 1,87 
Bulgaria 5,62 2,19 0,00 1,92 
Kypros 5,98 2,14 0,00 4,78 
Slovenia 6,95 2,98 0,00 6,86 
Romania 7,50 2,43 0,00 1,87 
Italia 8,00 3,26 0,00 5,88 
Espanja 8,30 2,64 0,00 2,28 
Slovakia 8,34 3,95 0,00 4,13 
Unkari 9,77 3,70 0,00 5,58 
Portugali 9,77 2,78 0,00 3,46 
Itävalta 10,00 3,48 0,00 5,00 
Luxemburg 10,41 3,19 0,00 1,98 
Tsekin tasavalta 10,81 4,55 0,00 0,00 
Latvia 11,63 4,70 5,13 2,04 
Puola 12,07 4,21 4,25 5,08 
Liettua 12,79 4,19 5,21 2,46 
Viro 12,91 6,76 6,04 4,92 
Saksa 13,03 7,29 0,00 1,97 
Kreikka 13,08 2,57 0,00 0,00 
Malta 14,00 7,14 0,00 1,88 
Ranska 14,72 10,34 0,31 2,64 
Alankomaat 15,04 5,68 6,23 5,02 
Belgia 17,52 4,72 4,28 4,28 
Tanska 20,11 7,83 7,48 6,82 
Iso-Britannia 30,62 16,82 24,09 20,39 
Suomi 35,80 24,52 23,36 23,60 

Irlanti 39,25 22,67 29,83 19,87 
Ruotsi 54,54 22,11 20,17 17,07 
 

* Laskelmat perustuvat seuraaviin oluen, viinien ja välituotteiden alkoholipitoisuuksiin: olut 5 tilavuusprosenttia,  

   viini 11 tilavuusprosenttia ja välituotteet 21 tilavuusprosenttia 
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1.2 Käytäntö 

Alkoholin kulutus Suomessa 
 

Alkoholin kokonaiskulutus on lisääntynyt 
vuosien 2004—2008 aikana 13 prosenttia. 
Suurin lisäys kokonaiskulutuksessa tapahtui 
heti alkoholin hinnan ja saatavuuden muutut-
tua vuonna 2004, jolloin kokonaiskulutus 
kasvoi 10 prosenttia 10,3 litraan sataprosent-
tista alkoholia asukasta kohden. Tilastoitu 
kulutus kasvoi vajaa seitsemän prosenttia ja 
matkustajatuonti lähes 80 prosenttia.  

Sittemmin kokonaiskulutuksen asukaskoh-
tainen määrä on vaihdellut 10,3 ja 10,5 litran 
välillä. Vuonna 2005 kokonaiskulutus kasvoi 
10,5 litraan matkustajatuonnin kasvun jatku-
essa.Vuonna 2006 tuonti väheni kuitenkin 
viidenneksen, minkä ansiosta kokonaiskulu-
tus laski jälleen 10,3 litraan. Kokonaiskulu-
tus kasvoi kuitenkin jälleen 10,5 litraan 
vuonna 2007 tilastoidun eli kotimaassa myy-
dyn alkoholin kulutuksen kasvun seuraukse-
na. Vuonna 2008 alkoholin kokonaiskulutus 
väheni 10,4 litraan asukasta kohden. Kulu-
tuksen lasku johtui tilastoidun kulutuksen 
vähenemästä, sillä matkustajatuonti lisääntyi. 
 

Alkoholin kokonaiskulutus sataprosentti-
sena alkoholina asukasta kohden 

vuosina 1995—2008, litraa 
 
Vuosi Tilastoitu

kulutus 
Tilastoimaton 

kulutus 
Kokonais-

kulutus 
    
1995 6,7 2,1 8,8 
2000 7,0 1,8 8,8 
2003 7,7 1,7 9,4 
2004 8,2 2,1 10,3 
2005 8,2 2,3 10,5 
2006 8,4 1,9 10,3 
2007 8,7 1,8 10,5 
2008 8,5 1,9 10,4 
 

Alkoholin tilastoimaton kulutus, eli koti-
maisen alkoholijuomien myynnin ulkopuo-
lelle jäävä alkoholinkulutus, muodosti 18 
prosenttia kokonaiskulutuksesta vuonna 
2008. Tilastoimaton kulutus oli 1,9 litraa sa-
taprosenttista alkoholia asukasta kohden. 
Valtaosa tilastoimattomasta kulutuksesta on 
matkustajatuontia, joka on kasvanut EU:n si-
säisten tuontikiintiöiden poistamisen ja eten-
kin Viron EU-jäsenyyden myötä. Sen sijaan 
muu tilastoimaton kulutus, kuten salakuljetus 
ja kotivalmistus, on laskenut. 

Alkoholin matkustajatuonti kaksinkertais-
tui vuosina 2004—2005. Vuosina 2006—
2007 tuodun alkoholin määrä väheni kuiten-
kin lähes neljänneksen. Vuonna 2008 mat-
kustajatuonti kääntyi veronkorotuksen seura-
uksena jälleen neljän prosentin kasvuun. On 
huomattava, että matkustajien tuoman alko-
holin määrä on nykyisin lähes 60 prosenttia 
suurempi kuin vuonna 2003. 

 
Matkustajatuonnin kehitys sataprosenttisena alkoholina vuosina 2003–2008, 1 000 litraa 

 
Vuosi Väkevät 

alkoholi- 
juomat 

Väli- 
tuotteet 

Viinit Siideri Long 
drink 

-juomat 

Mallas- 
juomat 

Yhteensä 

        
2003 2 205 380 564 25 17 1 390 4 581 
2004 4 590 520 780 220 176 1 890 8 176 
2005 5 310 460 1 068 285 336 1 730 9 189 
2006 4 023 402 959 213 345 1 258 7 200 
2007 4 063 328 763 293 460 1 089 6 997  
2008 4 329 426 878 273 359 1 035 7 300 
        
Muutos 2007–2008 7% 30 % 15 % -7 % -22 % -5 % 4 % 
Muutos 2003–2008 96 % 12 % 56 % 990 % 2 013 % -26 % 59 % 
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Alkoholijuomien vähittäismyyntihintojen ke-
hitys 
 

Alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat 
nousivat vuonna 2008 keskimäärin yli kuusi 
prosenttia, eli hieman enemmän kuin vero-
muutoksen vaikutuksen verran. Väkevien al-
koholijuomien hinnat nousivat keskimäärin 
13 prosenttia ja viinin vajaa viisi prosenttia. 
Oluen hinnanmuutos vaihteli pakkauskoosta 
riippuen, mutta oluen keskihinta nousi runsas 
viisi prosenttia. 

Vuoden 2009 alussa toteutetun veronkoro-
tuksen seurauksena alkoholijuomien vähit-
täismyyntihinnat nousivat vuodenvaihteessa 
ennustetusti eli keskimäärin 4,5 prosenttia. 

Viinojen hinnat nousivat kahdeksan prosent-
tia ja muiden väkevien runsas viisi prosent-
tia. Oluen, siidereiden ja viinien hinnat nou-
sivat noin neljä prosenttia. 
 
Verotuotot 
 

Alkoholijuomaveron kertymä kasvoi vuon-
na 2008 veronkorotuksen seurauksena kah-
deksan prosenttia 1 092 miljoonaan euroon. 
Vuoden 2009 alkoholiverokertymän ennuste-
taan kasvavan niin ikään veronkorotuksen 
myötä 1 188 miljoonaan euroon. Juomaryh-
mittäin alkoholijuomaveroa on kertynyt val-
tiolle vuosina 2003—2009 seuraavasti: 

 
 
Vuosi Väkevät 

alkoholijuomat 
Väli- 

tuotteet 
Viini Olut Yhteensä 

milj. euroa 

2003 558 28 220 557 1 364 
2004 424 19 192 436 1 071 
2005 372 16 183 403 973 
2006 379 16 194 403 992 
2007  387 16 207 405 1 015 
2008 415 17 228 432 1 092 
2009* 436 18 249 485 1 188 
 
* ennuste      
 
 
Alkoholin käyttöön liittyvät haitat 
 

Alkoholin kulutuksen kasvun seurauksena 
myös alkoholihaitat ovat lisääntyneet vuoden 
2003 jälkeen. Monet haitat lisääntyivät mer-
kittävästi heti vuonna 2004, mutta sittemmin 
kasvu on tasaantunut. On olemassa viitteitä 
siitä, että alkoholin kulutuksen kasvu ja hai-
tat ovat painottuneet ainakin jossain määrin 
suurkuluttajiin.  

Alkoholin käytön yhteiskunnalle aiheutta-
mien välittömien kustannusten arvioidaan ol-
leen 0,7—0,9 miljardia euroa vuonna 2006. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset 
muodostivat tästä vajaa puolet ja rikollisuus-
valvonnan osuus oli noin kolmannes. Omai-
suusvahinkojen, valvonnan, tutkimuksen ja 
ennaltaehkäisevän päihdetyön osuus oli noin 
viidennes. 

Alkoholisyyt ovat vuodesta 2005 lähtien 
olleet työikäisten merkittävä kuolinsyy. 
Vuonna 2007 alkoholisairauksiin tai -

myrkytyksiin kuoli 2 184 henkeä, mikä on 
lähes kahdeksan prosenttia edellisvuotista 
enemmän. Vuoteen 2003 verrattuna kasvu on 
39 prosenttia. Nopea kasvu johtuu ennen 
kaikkea pitkäaikaiseen alkoholin käyttöön 
liittyviin alkoholisairauksiin kuolleiden li-
sääntyneestä määrästä. On kuitenkin otettava 
huomioon, että kuolleiden määrän kasvuun 
vaikuttaa myös väestön ikärakenteen muutos. 

Alkoholisairauksien hoitojaksot ovat vuo-
sina 2004—2007 muuttuneet samassa suh-
teessa alkoholin kulutuksen muutoksen kans-
sa. Hoitojaksojen määrä kasvoi heti vuonna 
2004, mutta määrä on sittemmin kasvanut hi-
taasti tai jopa vähentynyt. Sairaaloissa kirjat-
tiin vuonna 2007 noin 27 000 hoitojaksoa, 
joissa päädiagnoosina oli jokin alkoholisaira-
us. Määrä on 11 prosenttia suurempi kuin 
vuonna 2003.  

Alkoholinkäytöllä on kiinteä yhteys moniin 
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liit-
tyviin haittoihin. Lisääntyneen alkoholin ku-
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lutuksen vaikutusta rikoshaittoihin on kui-
tenkin kaikilta osin vaikea erikseen arvioida. 
Ensinnäkin alkoholin kulutus on kasvanut 
muutoinkin tasaisesti jo pidempään. Lisäksi 
kansalaisten ilmoitusalttius ja viranomaisten 
omat toimenpiteet vaikuttavat haittatilastoin-
tiin.  

Alkoholin kulutuksen kasvu on vuoden 
2003 jälkeen vaikuttanut nopeimmin sellai-
sissa poliisin hälytys- ja kenttätehtävissä, jot-
ka liittyvät runsaaseen alkoholin kertakäyt-
töön ja päihtymykseen. Sittemmin määrät 
ovat tasaantuneet ja jopa vähentyneet. Vuon-
na 2008 poliisin kotihälytysten määrä väheni 
kolme prosenttia. Poliisin tietoon tulleiden 
pahoinpitelyrikosten kokonaismäärä säilyi 
ennallaan, mutta törkeät pahoinpitelyt vähe-
nivät lähes viisi prosenttia. Rattijuopumusta-
pausten määrä väheni noin kuusi prosenttia. 
Myös päihtyneenä säilöönotettujen määrä 
väheni noin neljä prosenttia. Määrien vähe-
nemisestä huolimatta ne ovat jääneet kuiten-
kin aikaisempaa korkeammalle tasolle.  

Monien rikoshaittojen kasvun vastapainok-
si on syytä huomata, että alkoholiveronke-
vennyksen myötä kannustimet alkoholin sa-
lakuljetukseen EU-maiden ulkopuolelta pie-
nenivät. Suuremman luokan perinteinen sa-
lakuljetus on tullin tilastojen mukaan loppu-
nut kokonaan. Mikäli alkoholiverotusta ei 
olisi kevennetty, suurten hintaerojen takia 
olisi todennäköisesti muodostunut pimeän 
alkoholin myyntikanavia, joiden avulla maa-
han tuotua alkoholia olisi välitetty eteenpäin. 
Tosin tulli on havainnut toimintaa, jossa al-
koholin tuontirajoitusten poistumista käyte-
tään hyväksi taloudellisen hyödyn saamisek-
si. Tämän kaltaisessa toiminnassa suuria 
määriä alkoholia, pääasiassa Virosta tuotuna, 
ilmoitetaan tuotavaksi omaan käyttöön, vaik-
ka tosiasiassa alkoholijuomat saatetaan myy-
dä Suomessa eteenpäin. 
 

1.3 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden lainsäädäntö 

Ruotsi 
 

Alkoholipoliittinen tilanne Suomessa ja 
Ruotsissa ei ole ollut samanlainen. Toisin 
kuin esimerkiksi Suomi ja Tanska, Ruotsi ei 
ole tuontikiintiöiden purkamisen yhteydessä 
alentanut korkeaa alkoholiverotustaan. Mat-
kustajatuonti kasvoi Ruotsissa jo 2000-luvun 
ensimmäisinä vuosina merkittävästi. Matkus-
tajatuonti on sittemmin vuosina 2005—2007 
vähentynyt Ruotsissa.  

Matkustajatuonnin viimeaikaisesta vähe-
nemisestä huolimatta alkoholijuomien tilas-
toimaton kulutus muodostaa Ruotsissa 26 
prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta, 
kun Suomessa vastaava osuus on 18 prosent-
tia. Matkustajatuonnin lisäksi myös alkoholin 
salakuljetus on Ruotsissa ongelma. Noin 
kuusi prosenttia Ruotsissa kulutetusta alko-
holista on salakuljetettu maahan, kun Suo-
messa vastaava osuus on prosentin luokkaa. 
 
Viro 
 

Suomen ja Viron välinen alkoholijuomien 
hintaero on merkittävä, ja hintaero kasvoi 
edelleen vuosien 2008 ja 2009 alussa, kun 
Suomessa korotettiin alkoholiveroja. Myös 
Virossa korotettiin alkoholiveroja yhteensä 
noin 30 prosentilla vuonna 2008, mutta vero-
tuksen alhaisen lähtötason takia korotuksen 
euromääräinen vaikutus hintoihin jäi pienek-
si.  

Alla olevassa taulukossa on vertailtu alko-
holijuomien hintoja Suomessa ja Virossa 
tammikuussa 2009. Hinnat vaihtelevat Viros-
sa paljon, mutta taulukkoon on koottu esi-
merkkihintoja suomalaisten turistien suosi-
mista ostopaikoista. 
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Hintavertailua Viron ja Suomen välillä tammikuussa 2009, euroa 

 Halvin hinta 
Tallinnassa 

Suomi 

   
Koskenkorva Viina 38 %, 1 litra 11,63 24,30 
Edullisin kirkas viina, 0,5 litraa  3,83 9,17 
   
Punaviini Gato Negro Cabernet Sauvignon, 0,75 litraa 4,47 6,70 
Edullisin viini, 0,75 2,23 5,29 
Edullisin hanapakkausviini, 3 litraa 9,96 21,90 
   
A-olut, paikallinen tuotemerkki, 1 litra 1,61* 3,85 
Keskihintainen III olut, 1 litra  3,52** 
   
Long drink, 1 litra 1,95 4,91 
Siideri, 1 litra 1,78 4,97 
 
*  Virossa turistit ostavat yleensä olutta, jonka alkoholipitoisuusprosentti vaihtelee 4,5 ja 5,2 välillä.  
     Näiden erivahvuisten oluiden hinnat eivät juuri poikkea toisistaan Virossa. 
** Olutta saatetaan myydä paikallisesti tarjouksena huomattavasti tätä halvemmalla. 

 
 
1.4 Nykytilan arviointi 

Vuosien 2008 ja 2009 alussa toteutettujen 
alkoholiveron korotusten voidaan sanoa 
edustavan toista vaihetta alkoholiverotuksen 
pitkäjänteisessä kehittämisessä. Ensimmäi-
sessä vaiheessa alkoholiverotuksen taso so-
peutettiin vuonna 2004 tilanteeseen, jossa 
EU:n sisäisellä matkustajatuonnilla ei ole ra-
joituksia. Alkoholiverotuksen kehittämisen 
toinen vaihe eli verotuksen maltillinen korot-
taminen voitiin aloittaa välittömästi sen jäl-
keen, kun alkoholiolot olivat tasaantuneet 
riittävästi. 

Vuoden 2008 alussa toteutetulla, keskimää-
rin 11,5 prosentin suuruisella alkoholijuomi-
en veronkorotuksella tavoiteltiin alkoholin 
kokonaiskulutuksen ja sitä kautta alkoholi-
haittojen vähentämistä. Lisäksi veronkorotus 
pyrittiin mitoittamaan siten, että hallittu al-
koholiveron korotus mahdollistaisi alkoholi-
veropolitiikan kehittämisen myös pitkällä ai-
kavälillä.  

Vuoden 2009 alussa alkoholiveroja koro-
tettiin uudelleen 10 prosenttia. Veronkoro-
tuksen perusteluissa painottui aikaisempaa 
voimakkaammin tarve lisätä valtion verotulo-
ja. Finanssipoliittisen tavoitteen ohella koro-
tuksella tuettiin yleisiä alkoholi- ja terveys-
poliittisia tavoitteita.  

Talouden suhdannetilanteen heikentyessä 
alkoholi- tai muiden kulutusverojen korotta-
minen voidaan nähdä keinona turvata valtion 

verotuottoja. Alkoholiveropolitiikkaa tulee 
kuitenkin edelleen kehittää pitkäjänteisesti 
varoen suurten tai nopeiden veromuutosten 
tekemistä, jotta matkustajatuonti ei rapauttai-
si alkoholiveron veropohjaa. Vuoden 2008 
kehityksen perusteella voidaan sanoa, että 
kotimaisella alkoholijuomien hintatasolla ja 
matkustajatuonnilla on selkeä yhteys, sillä 
kotimaisen hintatason nousun seurauksena 
alkoholin matkustajatuonti kasvoi noin neljä 
prosenttia ja tilastoitu kulutus vähentyi run-
saan prosentin. 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esitetyn alkoholiveron korotuksen tavoit-
teena on lisätä valtion verotuloja. Esitys tu-
kee hallituksen verolinjauksia, joiden mukai-
sesti verotuksen painopistettä siirretään työn 
verotuksesta kulutuksen verotukseen. Koro-
tus ehdotetaan toteutettavaksi mahdollisim-
man nopeasti valtiontalouden tasapainottami-
seksi ottaen kuitenkin huomioon matkustaja-
tuontiin vaikuttavat seikat. Veronkorotus on 
pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen 
ohjelman mukainen.  

Veronkorotuksen tavoitteena on jatkaa 
vuoden 2008 alussa alkanutta maltillista ja 
portaittaista alkoholiverotuksen kehittämistä 
myös sosiaali- ja terveyspoliittiset näkökoh-
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dat huomioon ottaen. Esityksessä on pyritty 
mitoittamaan alkoholijuomien veronkorotuk-
set niin, että ne eivät johtaisi merkittävissä 
määrin kotimaisen myynnin korvaantumi-
seen matkustajatuonnilla. Suuret korotukset 
voisivat johtaa matkustajatuonnin hallitse-
mattomaan kasvuun, jolloin veronkorotuk-
sesta seuraava verotuottojen kasvu voisi jää-
dä pieneksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon se, 
että liian korkea veronkorotus voi johtaa al-
koholin kokonaiskulutuksen kannalta haital-
liseen kehitykseen. Tällöin myös mahdolli-
suudet alkoholiveron korottamiseen tulevai-
suudessa heikkenisivät. 
 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Veronkorotukset esitetään toteutettaviksi 
suhteessa samansuuruisina, 10 prosentin suu-
ruisina kaikissa juomaryhmissä, jolloin eu-
romääräinen veronkorotus painottuisi väke-
viin alkoholijuomiin. Veronkorotus olisi 
myös mahdollista painottaa prosentuaalisesti 
johonkin juomaryhmään. Esimerkiksi veron-
korotuksen kohdentamista väkeviin alkoholi-
juomiin on perusteltu sillä, että väkevien al-
koholijuomien erityiset riskitekijät liittyvät 
vahvaan ja nopeaan humalatilaan. Toisaalta 
veronkorotuksen painottamista mietoihin 
juomiin on perusteltu sillä, että niiden kulu-
tus on viime vuosina kasvanut eniten. 

Korotus vastaa aikaisemmin tehtyjä koro-
tuksia, joissa väkevien juomien veroa on ko-
rotettu euromääräisesti muita juomaryhmiä 
enemmän ja vuonna 2008 myös suhteellisesti 
muita juomaryhmiä enemmän. Prosentuaali-
sesti samansuuruisilla veronkorotuksilla säi-
lytettäisiin nykyinen verorakenne, jolloin vä-
kevien alkoholijuomien verorasitus satapro-
senttisena alkoholina olisi jatkossakin noin 
puolet suurempi kuin oluen, viinin tai väli-
tuotteiden verorasitus. Lisäksi aikaisemmin 
toteutetut veronkorotukset ovat kohtuullisesti 
yhdistäneet vero- ja alkoholipoliittiset tavoit-
teet taaten verotulojen kasvun, veropohjan 
säilymisen sekä alkoholin kokonaiskulutuk-
sen laskun.  
 
2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että kaikkien alko-
holijuomaluokkien valmisteveroa korotettai-

siin noin 10 prosenttia. Eri tuoteryhmien ko-
rotuksia laskettaessa on pyritty varmista-
maan, että perustamissopimuksen 90 artiklan 
syrjimättömyysvaatimus täyttyy.  

Yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 
sisältävän oluen vero ehdotetaan korotetta-
vaksi 26,00 senttiin senttilitralta etyylialko-
holia. Korotusta nykyiseen verokantaan olisi 
2,40 senttiä. Yli 0,5 mutta enintään 2,8 tila-
vuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän olu-
en veroksi ehdotetaan 2,20 senttiä senttilitral-
ta etyylialkoholia.  

Viinien ja muiden käymisteitse valmistettu-
jen alkoholijuomien verot on jaettu verotau-
lukossa tuoteryhmiin 21—24. Lisäksi pelkäs-
tään viinien osalta on käytössä verotaulukon 
luokka 25. Yli kahdeksan mutta enintään 15 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien 
tuotteiden eli yleisimpien viinien vero ehdo-
tetaan korotettavaksi 283,00 senttiin litralta 
valmista alkoholijuomaa. Vastaavaa veroa 
kannettaisiin myös tuoteryhmään 25 kuulu-
vasta viinistä. Tuoteryhmän 23 vero ehdote-
taan korotettavaksi 203,00 senttiin litralta 
valmista alkoholijuomaa. Ryhmä kattaa tuot-
teet, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 5,5 
mutta enintään 8 tilavuusprosenttia. Vastaa-
vasti vero ehdotetaan korotettavaksi tuote-
ryhmän 22 osalta 138,00 senttiin. Sanottu 
tuoteryhmä kattaa viinit ja muut käymisteitse 
valmistetut alkoholijuomat, joiden alkoholi-
pitoisuus tilavuusprosentteina on yli 2,8 mut-
ta enintään 5,5. Eri tuoteryhmien korotusta 
laskettaessa on pyritty varmistamaan, että pe-
rustamissopimuksen 90 artiklan vaatimus 
täyttyy. Yli 1,2 mutta enintään 2,8 tilavuus-
prosenttia etyylialkoholia sisältävien mieto-
jen viinien eli tuoteryhmään 21 kuuluvien 
tuotteiden veroa ehdotetaan lisäksi korotetta-
vaksi 5,50 senttiin litralta valmista alkoholi-
juomaa.  

Välituotteiden verotaulukon tuoteryhmän 
32 veroksi ehdotetaan 568,00 senttiä litralta 
valmista alkoholijuomaa, jos tuotteen etyyli-
alkoholipitoisuus on yli 15 mutta enintään 22 
tilavuusprosenttia, kun taas tuoteryhmän 31 
veroksi ehdotetaan 344,00 senttiä litralta 
valmista alkoholijuomaa edellyttäen, että 
tuotteen etyylialkoholipitoisuus on yli 1,2 
mutta enintään 15 tilavuusprosenttia. Esityk-
sessä on otettu huomioon se, että veroraken-
nedirektiivin 18 artiklan 3 kohdan mukaan 
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välituotteiden alennetun valmisteveron määrä 
ei saa olla enempää kuin 40 prosenttia tavan-
omaista kansallista välituotteiden valmisteve-
ron määrää alhaisempi. Alennettu välituot-
teiden vero ei myöskään saa olla alempi kuin 
tavanomainen viinin kansallinen valmisteve-
ron määrä.  

Yli 2,8 tilavuusprosenttisten väkevien al-
koholijuomien veroksi ehdotetaan 39,40 
senttiä senttilitralta etyylialkoholia. Lisäksi 
verotaulukon tuoteryhmään 41 kuuluvien, 
tullitariffin nimikkeen 2208 tuotteiden osalta, 
jos tuotteiden etyylialkoholipitoisuus on yli 
1,2 mutta enintään 2,8 prosenttia, veroksi eh-
dotetaan 2,20 senttiä senttilitralta etyylialko-
holia. 

Ehdotettavien alkoholiveron korotusten jäl-
keen etyylialkoholin alkoholivero olisi 39,40 
euroa litralta laskettuna sataprosenttisena al-
koholina. Välituotteissa veroa olisi vastaa-
vasti 27,05 euroa litralta, ja 11 tilavuuspro-
senttia alkoholia sisältävässä viinissä vastaa-
va veromäärä olisi 25,73 euroa litralta sata-
prosenttista alkoholia. Oluen vero litralta sa-
taprosenttista alkoholia olisi ehdotettavan ko-
rotuksen jälkeen 26,00 euroa. Alkoholiveron 
rakenne tulisi myös ehdotettavan muutoksen 
jälkeen olemaan sellainen, että väkevien al-
koholijuomien verorasitus olisi puolitoista-
kertainen mietoihin alkoholijuomiin verrat-
tuna. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esitettävän alkoholiveron korotuksen seu-
rauksena valtion alkoholiverokertymän arvi-
oidaan kasvavan vuositasolla noin 70 mil-
joonaa euroa verrattuna tilanteeseen, jossa 
veromääriin ei tehtäisi muutoksia. Veronko-
rotuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päi-
vänä lokakuuta 2009, joten vuoden 2009 al-
koholiverokertymän arvioidaan kasvavan ko-
rotuksen seurauksena 15 miljoonaa euroa. 
Mikäli taloudellinen kehitys osoittautuu en-
nakoitua heikommaksi, on mahdollista, että 
alkoholiverokertymä jää ennustettua pie-
nemmäksi. 

Veronkorotuksen seurauksena alkoholi-
juomien vähittäismyyntihinnat nousisivat 

keskimäärin 4,5 prosenttia. Keskioluen vähit-
täismyyntihinnat nousisivat noin 3,5 prosent-
tia ja viinien runsas kolme prosenttia. Väli-
tuotteiden hinnat nousisivat noin viisi pro-
senttia. Väkevien alkoholijuomien hinnat 
nousisivat keskimäärin seitsemän prosenttia 
eli kaksinkertaisesti keskioluen ja viinin hin-
nannousuun verrattuna. Hinta-arvioissa on 
oletettu, että veronkorotukset siirtyisivät täy-
simääräisinä kuluttajahintoihin. 

Veronkorotus nostaa suhteellisesti vähem-
män anniskeluhintoja kuin vähittäismyynti-
hintoja. Anniskelukulutus pienenee siten vä-
hemmän kuin alkoholin vähittäismyynti, ja 
siten ehdotuksen välittömät vaikutukset an-
niskeluelinkeinoon ovat vähäiset. Anniskelu-
kulutus muodostaa noin 15 prosenttia tilas-
toidusta kulutuksesta. 

Veronkorotuksesta johtuvan alkoholijuo-
mien vähittäishintojen nousun seurauksena 
alkoholiveron veropohjan eli tilastoidun ku-
lutuksen arvioidaan vähenevän ja osan kulu-
tuksesta korvautuvan matkustajatuonnilla. 
Tilastoidun kulutuksen arvioidaan vähenevän 
veronkorotuksen seurauksena vuositasolla 
runsas kolme prosenttia verrattuna tilantee-
seen, jossa veromuutoksia ei tehtäisi. Mat-
kustajatuonnin lisääntymisen vuoksi alkoho-
lin kokonaiskulutuksen vähenemisen arvioi-
daan kuitenkin jäävän noin kahteen prosent-
tiin. 

Veronkorotusten vaikutusten arviointia vai-
keuttaa se, että eri tekijät vaikuttavat eri 
suuntiin. Ensinnäkin alkoholin tilastoidun 
kulutuksen arvioidaan vähenevän vähittäis-
myyntihintojen nousun takia. Tilastoidun ku-
lutuksen vähenemän arvioinnissa käytetyt al-
koholijuomien hintajoustot ovat etyylialko-
holin ja välituotteiden osalta -0,83, viinin 
osalta -1,41 ja oluen osalta -0,40. Toisaalta 
tilastoidun kulutuksen tiedetään tilastojen 
mukaan lisääntyneen kotitalouksien käytettä-
vissä olevien tulojen kasvun myötä. On kui-
tenkin mahdollista, että alkoholin tilastoitu 
kulutus vähenee talouden heikentyessä. Li-
säksi osa tilastoidun kulutuksen laskusta kor-
vautuu lisääntyneellä matkustajatuonnilla, 
mikä on otettu kokonaiskulutusennusteessa 
huomioon. Lisäksi lähimatkailun kasvu hei-
kossa taloudellisessa tilanteessa voi johtaa 
siihen, että matkustajatuonti kasvaa ennustet-
tua enemmän. 
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Kuluttajahintaindeksin muutoksen ennuste-
taan olevan veronkorotuksen takia noin 0,2 
prosenttiyksikköä suurempi kuin ilman koro-
tusta. Tämä merkitsee sitä, että julkisen ta-
louden kuluttajahintaindeksiin sidoksissa 
olevien menojen arvioidaan kasvavan vain 
vähän veronkorotuksen takia. Tällaisista in-
deksisidonnaisista eristä merkittävimpiä ovat 
kotitalouksien sosiaalietuudet kuten eläkkeet. 

Esityksellä arvioidaan olevan vähäisiä elin-
keinopoliittisia vaikutuksia, koska on oletet-
tavaa, että kysyntä siirtyy osittain muihin 
kuin Suomessa valmistettuihin tuotteisiin 
matkustajatuonnin kasvun seurauksena.  
 
3.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Sosiaali- ja terveysvaikutukset 
 

Alkoholin kokonaiskulutuksen ja sosiaali- 
ja terveyshaittojen suhde on ollut jokseenkin 
kiinteä, vaikka sosiaali- ja terveyshaittoihin 
vaikuttavat alkoholin käyttömäärien ohella 
monet muutkin tekijät. Koko väestön tasolla 
voidaan karkeasti arvioida, että ehdotettujen 
veronkorotusten seurauksena alkoholin sosi-
aali- ja terveyshaitat vähenisivät samassa 
suhteessa kuin alkoholin kokonaiskulutus. 
Kokonaiskulutuksen arvioituun laskuun liit-
tyy tavallista suurempaa epävarmuutta johtu-
en siitä, että talouden kehitystä ja sen vaiku-
tuksia on vaikea ennakoida.  

Keskimääräisen kehityksen arvioinnin 
merkitystä vähentää kuitenkin se, että alko-
holinkäyttö on eriytynyt väestöryhmittäin. 
Monet alkoholihaitat näyttävät keskittyneen 
alkoholin suurkuluttajien ryhmään. On odo-
tettavissa, että alkoholiveronkorotuksella on 
suurin vaikutus juuri suurkuluttajien kulutuk-
seen.  

Lisäksi on oletettavaa, että nuorten alkoho-
lin kulutus on aikuisten kulutusta herkempää 
hintamuutoksille. Nuorilla on vähemmän ra-
haa käytössään ja pienemmät mahdollisuudet 
hankkia alkoholia matkustajatuonnilla. 
 
Vaikutukset yleiseen järjestykseen ja turval-
lisuuteen 
 

Veronkorotuksella oletetaan myös olevan 
pieni mutta myönteinen vaikutus yleiseen 

järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviin hait-
toihin. Alkoholin kokonaiskulutuksen ja ri-
koshaittojen välinen suhde on Suomessa his-
toriallisesti ollut erityisen kiinteä liikenne-
päihtymykseen sekä henkeen ja terveyteen 
liittyvissä rikoksissa, joten ainakin näiden ri-
kostyyppien kasvun odotetaan veronkorotuk-
sen seurauksena hieman hidastuvan.  

Veronkorotuksen aiheuttamien positiivisten 
vaikutusten ohella esitetyt korotukset lisäisi-
vät erittäin todennäköisesti niitä haittoja, jot-
ka syntyvät lisääntyneestä matkustajatuon-
nista. Vuoden 2008 alussa toteutetun veron-
korotuksen seurauksena matkustajatuonti on 
lisääntynyt, ja hinnannousu sekä tammikuus-
sa 2009 toteutetun että ehdotetun uuden ve-
ronkorotuksen seurauksena merkitsisi hyvin 
todennäköisesti matkustajatuonnin lisäänty-
mistä entisestään.  
 
 
4  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Valmistelutyössä on käytetty hyväksi 
epävirallista työryhmää, jossa on ollut edus-
tus sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisä-
asianministeriöstä, oikeusministeriöstä, Tul-
lihallituksesta, Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirastosta sekä Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksesta. Lisäksi esityksestä on 
erikseen kuultu sosiaali- ja terveysministeriö-
tä. 

Esitys liittyy Pääministeri Matti Vanhasen 
II hallituksen ohjelmaan 19 päivältä huhti-
kuuta 2007. 
 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esityksen vaikutukset otetaan huomioon 
myöhemmässä lisätalousarvioesityksessä. 
 
6  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä lokakuuta 2009. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1080/2008, seuraavasti: 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 

 

————— 
 

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 

 



 HE 70/2009 vp  
  

 

14 

Liite 
 

VEROTAULUKKO 
   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 

Tuote- 
ryhmä 

Veron määrä 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 12. 26,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut 
alkoholijuomat   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 5,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 138,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 203,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 24. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Viinit   
— yli 15 mutta enintään 18 25. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Välituotteet   
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 344,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 32. 568,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Etyylialkoholi   
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat 
tuotteet:   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 45. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Muut 46. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1471/1994) liite, 
sellaisena kuin se on laissa 1080/2008, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 

——— 
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Voimassa oleva laki  
 

Liite 
 

VEROTAULUKKO 
   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuuspro-
sentteina 

Tuote- 
ryhmä 

Veron määrä 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 12. 23,60 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut 
alkoholijuomat 

  

— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 5,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 125,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 184,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 24. 257,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Viinit   
— yli 15 mutta enintään 18 25. 257,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Välituotteet   
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 312,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 32. 515,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Etyylialkoholi   
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat 
tuotteet: 

  

— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 45. 35,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Muut 46. 35,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
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 Ehdotus 
 

Liite 
 

VEROTAULUKKO 
   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 

Tuote- 
ryhmä 

Veron määrä 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 12. 26,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut 
alkoholijuomat   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 5,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 138,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 203,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 24. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Viinit   
— yli 15 mutta enintään 18 25. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Välituotteet   
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 344,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 32. 568,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Etyylialkoholi   
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat 
tuotteet:   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 45. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Muut 46. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
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