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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 annettua lakia muutettavaksi. 
Oluen ja mietojen käymisteitse valmistettu-
jen alkoholijuomien valmisteveroa korotet-
taisiin noin 15 prosenttia ja muiden alkoholi-
juomien valmisteveroa noin 10 prosenttia. 
Keskimäärin alkoholijuomien valmisteveroa 
korotettaisiin 13,1 prosenttia. Korotuksen 

vuoksi alkoholijuomien vähittäismyyntihin-
nat nousisivat keskimäärin 4,5 prosenttia.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2012. 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö 

Kansallinen lainsäädäntö 
 

Suomen soveltaman alkoholipolitiikan pe-
rusta on ollut alkoholin saatavuuden rajoit-
taminen ja sitä kautta alkoholista aiheutuvien 
haittojen vähentäminen. Vuonna 2004 mah-
dollisuudet harjoittaa entisen kaltaista poli-
tiikkaa alkoholin saatavuuden rajoittamiseksi 
kaventuivat oleellisesti. Tästä lähtien yksi-
tyishenkilöt ovat saaneet tuoda mukanaan 
toisesta jäsenvaltiosta alkoholijuomia rajoi-
tuksetta edellyttäen, että juomat on tarkoitet-
tu matkustajan omaan käyttöön. Alkoholin 
matkustajatuonnin kasvun hillitsemiseksi al-
koholiveroa alennettiin keskimäärin 33 pro-
sentilla vuonna 2004. Veronalennuksella ha-
luttiin ohjata alkoholin kulutusta matkustaja-
tuonnin sijasta Suomessa verotettuihin tuot-
teisiin.  

Vuoden 2004 veronalennuksen jälkeen al-
koholiveroja on korotettu kolme kertaa. 
Vuoden 2008 alusta alkoholiveroja korotet-
tiin keskimäärin 11,5 prosenttia siten, että 
väkevien alkoholijuomien veroa korotettiin 
15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien 10 
prosenttia. Vuonna 2009 alkoholiveroa koro-
tettiin kahdesti 10 prosenttia kerrallaan. Ve-
ronkorotuksien sosiaali- ja terveyspoliittisena 
tavoitteena oli alkoholin kokonaiskulutuksen 
ja sitä kautta alkoholinkäyttöön liittyvien 
haittojen vähentäminen. Lisäksi pyrittiin sii-
hen, että hallittu veronkorotus mahdollistaisi 
alkoholiveropolitiikan kehittämisen myös 
pitkällä aikavälillä. Tavoitteena oli mitoittaa 
veronkorotukset siten, että alkoholijuomien 
hinnannousu ei johtaisi merkittävissä määrin 
kotimaisen myynnin korvautumiseen mat-
kustajatuonnilla. 

Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteve-
rotuksesta säädetään alkoholi- ja alkoholi-
juomaverosta annetussa laissa (1471/1994), 
jäljempänä alkoholiverolaki. Laissa alkoholi-
juomalla tarkoitetaan nautittavaksi tarkoitet-
tua juomaa, joka sisältää yli 1,2 tilavuuspro-
senttia etyylialkoholia. Oluen osalta alkoholi-
juomana pidetään juomaa, joka sisältää yli 

0,5 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Alko-
holijuomat jaetaan alkoholiverolaissa viiteen 
ryhmään: olueen, viineihin, muihin käymis-
teitse valmistettuihin alkoholijuomiin, väli-
tuotteisiin ja etyylialkoholiin. Nämä tuotteet 
määritellään laissa tullitariffinimikkeiden ja 
sanallisten tarkennusten avulla.  

Oluella tarkoitetaan alkoholiverolaissa tul-
litariffin nimikkeeseen 2203 kuuluvaa mal-
lasjuomaa ja nimikkeeseen 2206 kuuluvaa 
oluen ja alkoholittoman juoman sekoitusta, 
joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 tilavuus-
prosenttia. Olut verotetaan juoman etyylial-
koholipitoisuuteen perustuen. Alkoholivero-
lain mukaan oluen vero on 26 senttiä sentti-
litralta etyylialkoholia, jos oluen etyylialko-
holipitoisuus on yli 2,8 tilavuusprosenttia. 
Vastaava vero on 2,70 senttiä, jos oluen etyy-
lialkoholipitoisuus on yli 0,5 mutta enintään 
2,8 tilavuusprosenttia.  

Etyylialkoholista kannetaan veroa juoman 
etyylialkoholipitoisuuden perusteella. Tuot-
teista, jotka kuuluvat tullitariffin nimikkee-
seen 2208 (väkevät alkoholijuomat) ja joiden 
etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina 
on yli 1,2 mutta enintään 2,8 kannetaan veroa 
2,70 senttiä senttilitralta alkoholia. Jos tuot-
teen etyylialkoholipitoisuus on yli 2,8 tila-
vuusprosenttia, tuotteesta kannettava vero on 
39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia. 
Etyylialkoholina verotetaan väkevät alkoho-
lijuomat kuten vodka, konjakki, viski ja li-
köörit sekä esimerkiksi long drink -juomat, 
joita ei ole valmistettu käymisteitse. Etyyli-
alkoholina verotetaan myös sellaiset rypäle- 
ja hedelmäviinipohjaiset juomat, joiden al-
koholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia. 

Alkoholiverolaissa erotetaan toisistaan vii-
ni ja muu käymisteitse valmistettu juoma. 
Viininä verotetaan rypäleestä valmistettu vii-
ni, joka on valmistettu ilman väkevöintiä ei-
kä sisällä lisättyä etyylialkoholia. Muuna 
käymisteitse valmistettuna juomana pidetään 
sellaista käymisteitse valmistettua juomaa, 
joka ei ole viiniä tai olutta eikä sisällä lisättyä 
etyylialkoholia ja jonka alkoholipitoisuus on 
enintään 15 tilavuusprosenttia. Tällaisia juo-
mia ovat esimerkiksi siideri, long drink -
juomat ja marjaviinit. Viinin ja muiden käy-
misteitse valmistettujen alkoholijuomien 
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valmistevero määräytyy litralta valmista tuo-
tetta. Jos viinin tai muiden käymisteitse val-
mistettujen alkoholijuomien etyylialkoholipi-
toisuus on yli 1,2 mutta enintään 2,8 tila-
vuusprosenttia, veroa kannetaan 7,50 senttiä 
litralta valmista tuotetta. Jos etyylialkoholipi-
toisuus on yli 2,8 mutta enintään 5,5 tila-
vuusprosenttia, vero on 138 senttiä litralta 
valmista tuotetta. Jos etyylialkoholipitoisuus 
on yli 5,5 mutta enintään 8 tilavuusprosent-
tia, vero on 203 senttiä litralta valmista tuo-
tetta. Yleisimmin kulutetuissa viineissä ja 
muissa käymisteitse valmistetuissa alkoholi-
juomissa, joissa etyylialkoholipitoisuus on 
yli 8 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia, 
vero on 283 senttiä litralta valmista juomaa. 
Lisäksi, jos viinin etyylialkoholipitoisuus on 
yli 15 mutta enintään 18 tilavuusprosenttia, 
vero on myös 283 senttiä litralta valmista 
juomaa.  

Tuotteet, jotka on valmistettu käymisteitse 
ja jotka eivät täytä oluen, viini tai muun 
käymisteitse valmistetun juoman määritel-
mää, verotetaan välituotteina. Välituotteiden 
vero on 344 senttiä litralta valmista tuotetta, 
jos tuotteiden etyylialkoholipitoisuus on yli 
1,2 mutta enintään 15 tilavuusprosenttia. Jos 
etyylialkoholipitoisuus on yli 15 mutta enin-
tään 22 tilavuusprosenttia, vero on 568 sent-
tiä litralta valmista tuotetta. 

Lisäksi alkoholijuomia sisältävistä vähit-
täismyyntipäällyksistä kannetaan juomapak-
kausveroa sen mukaisesti, mitä laissa eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta 
(1037/2004) säädetään. Juomapakkausvero 
on 51 senttiä litralta valmista tuotetta. Juo-
mapakkaus on veroton, jos se on uudelleen-
täytettävä tai raaka-aineena kierrätettävä ja se 
kuuluu pantilliseen kierrätysjärjestelmään. 
Kierrätyslasipullojärjestelmässä tapahtuu 
muutoksia helmikuussa 2012, kun Alko luo-
puu lasipullojen kierrätysjärjestelmästä ja se 
siirtyy Suomen Palautuspakkaus Oy:lle. Siir-
tymisestä aiheutuu muutoksia hinnoittelura-
kenteeseen.  

Alkoholijuomia koskevia säännöksiä on 
myös alkoholilaissa (1143/1994). Alkoholi-
lain mukaan alkoholiyhtiöllä on lain 14 §:ssä 
tarkoitettua myyntiä lukuun ottamatta yksin-
oikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäis-
myyntiä. Käymisteitse valmistettuja, enin-
tään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia si-

sältäviä alkoholijuomia voidaan kuitenkin 
myydä päivittäistavaramyymälöissä vähit-
täismyyntiluvan nojalla. 
 
Unionilainsäädäntö 
 

Unionin lainsäädännössä säädetään jäsen-
maissa sovellettavien alkoholijuomaverojen 
rakenteesta ja alkoholin valmisteverojen vä-
himmäismääristä. 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. Jäsenvaltioiden on kannettava 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-
himmäismäärä on 550 euroa hehtolitralta 
puhdasta alkoholia. Välituotteille säädetty 
valmisteveron vähimmäismäärä on 45 euroa 
hehtolitralta tuotetta. Viinin vastaava vä-
himmäisvero niin kuohumattomalle kuin 
kuohuviinillekin on nolla euroa hehtolitralta 
tuotetta. Oluen valmisteveron vähimmäis-
määrä on vaihtoehtoisesti joko 0,748 euroa 
lopputuotteen hehtolitralta platoastetta kohti 
tai 1,87 euroa lopputuotteen hehtolitralta al-
koholiprosenttia kohti. Rakennedirektiivissä 
on lisäksi säädetty, missä tilanteessa veroon 
voidaan tehdä porrastuksia tai säätää täydel-
lisiä 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 unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 110 artiklan 
määräykset. Jäsenvaltiot eivät saa määrätä 
muiden jäsenvaltioiden tuotteille korkeampia 
välittömiä tai välillisiä sisäisiä maksuja kuin 
ne välittömästi tai välillisesti määräävät sa-
manlaisille kotimaisille tuotteille. Jäsenvalti-
ot eivät liioin saa määrätä muiden jäsenvalti-
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oiden tuotteille sellaisia sisäisiä maksuja, 
joilla välillisesti suojellaan muuta tuotantoa. 
Käytännössä syrjimättömyysvaatimus on tul-
lut esille oluen ja viinin välillä silloin, kun 
vain toinen niistä on pääosin kotimaista al-
kuperää. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty eräiden 
EU:n jäsenvaltioiden alkoholijuomien vero-
tasoja oluen, viinin, välituotteiden ja etyyli-
alkoholin osalta heinäkuussa 2011: 
 

 
 Olut 

(snt/cl alkoholia) 
Viinit 

(€/hl valmista) 

Välituotteet  
(€/hl valmista) 

Etyylialkoholi 
(snt/cl alkoholia) 

 
Ruotsi 18,01 21,28 23,33 54,39 
Suomi 26,00 25,73 27,05 39,40 
Irlanti 15,71 23,84 18,12 31,13 
Iso-Britannia 21,40 25,28 17,65 29,41 
Kreikka 6,50 0,00 4,86 24,50 
Tanska 6,83 7,49 5,88 20,13 
Belgia 4,28 4,28 4,72 17,52 
Ranska 2,71 0,32 10,64 15,14 
Alankomaat 6,53 6,41 5,85 15,04 
Viro 5,43 6,65 7,44 14,18 
Latvia 3,07 5,76 4,70 13,24 
Saksa 1,97 0,00 7,29 13,03 
Liettua 2,46 5,21 4,19 12,79 
Puola 4,95 3,65 3,85 12,60 
Tsekki 3,28 0,00 4,56 11,67 
Espanja 1,99 0,00 2,64 8,30 
Italia 5,88 0,00 3,26 8,00 
 

Laskelmat perustuvat seuraaviin oluen, viinien ja välituotteiden alkoholipitoisuuksiin: olut 
5 tilavuusprosenttia, viini 11 tilavuusprosenttia ja välituotteet 21 tilavuusprosenttia alkoholia. 
 

Jäsenvaltioiden vertailussa Suomen alko-
holiverotasot ovat korkeita. Oluen verotus on 
Suomessa EU:n korkeinta, seuraavaksi kor-
keimmin olutta verottavat Iso-Britannia ja 
Ruotsi. Viinin verotuksessa Suomi on myös 
Euroopan kärkimaita. On lisäksi huomattava, 
että yli puolessa EU:n jäsenvaltioista viinillä 
ei ole lainkaan veroa. Etyylialkoholiryhmän 
tuotteisiin kohdistuvat EU:n jäsenvaltioissa 
keskimäärin suurimmat valmisteverot. Etyy-
lialkoholissa Suomen verotus on Ruotsin jäl-
keen toiseksi kireintä. Välituotteissa Suomen 
verotus on EU:n jäsenvaltioiden korkeinta. 
 
1.2 Käytäntö 

Alkoholin kulutus Suomessa  
 

Alkoholin kokonaiskulutus on maltillisesti 
laskenut kolmen viime vuoden aikana Suo-
messa. Vuonna 2010 kokonaiskulutus oli 

noin 10 litraa sataprosenttista alkoholia asu-
kasta kohden, kun se korkeimmillaan on ollut 
10,5 litraa vuosina 2005 ja 2007. Kokonais-
kulutus on laskenut noin neljä prosenttia 
vuodesta 2008 ja sen lasku on johtunut tilas-
toidun kulutuksen vähenemisestä. Tilas-
toidulla kulutuksella tarkoitetaan kotimaassa 
myytyjä ja verotettuja juomia. 

Alkoholin tilastoitu kulutus on vähentynyt 
pääasiassa alkoholijuomien hintojen nousun 
seurauksena. Alkoholijuomien hintoja ovat 
nostaneet erityisesti vuosina 2008 ja 2009 
tehdyt veronkorotukset. Muita kulutuksen 
laskuun vaikuttaneita tekijöitä voivat olla os-
tovoiman väheneminen taloudellisen taantu-
man seurauksena sekä muutokset suomalais-
ten juomatavoissa. Väkevien alkoholijuomi-
en kulutus on laskenut eniten, mitä selittää 
osittain se, että väkevien alkoholijuomien ve-
roa on korotettu suhteellisesti muita juomia 
enemmän ja veron osuus hinnasta on korkea. 
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Väkevien alkoholijuomien myynti Suomessa 
on laskenut noin 12 prosenttia viimeisen kol-
men vuoden aikana. Samaan aikaan viinien 
kulutus on ollut kasvussa, kun taas oluen ja 
siiderin myynti on Suomessa laskenut tänä 
aikana hieman. Toisaalta panimotuotteiden 
myynnissä on ollut siirtymää Alkosta muihin 
vähittäismyymälöihin.  

Alkoholin kokonaiskulutus sataprosenttise-
na alkoholina asukasta kohden vuosina 
2000—2010, litraa 
 
Vuosi Tilastoitu 

kulutus 

Tilastoima-

ton kulutus 

Kokonais- 

kulutus 

    
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 

2009 8,3 1,9 10,2 

2010 8,1 1,9 10,0 

 

Alkoholin tilastoimaton kulutus, johon lue-
taan matkailijoiden mukanaan tuoma alkoho-
li, laiton ja laillinen kotivalmistus, suoma-
laisten ulkomailla kuluttama alkoholi sekä 
laiton tuonti, pysyi arvioiden mukaan vuonna 
2010 ennallaan. Asukasta kohden vuonna 
2010 tilastoimattoman kulutuksen määrä oli 
1,9 litraa sataprosenttista alkoholia ja sen 
osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli 19 
prosenttia. Kolme neljäsosaa alkoholin tilas-
toimattomasta kulutuksesta on matkustaja-
tuontia. Huomionarvoista on, että vuonna 
2003 ennen matkustajatuonnin vapautumista 
alkoholin matkustajatuonnin osuus oli vain 
noin puolet tilastoimattomasta kulutuksesta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kysely-
tutkimuksella tehdyt arviot siitä, miten paljon 
matkustajat ovat tuoneet alkoholijuomia vuo-
sittain vuosina 2004—2010 (miljoonaa lit-
raa): 
 
 
 

 
 
Vuosi 

 
Olut Siideri Long  

drink 

Viini Väli- 

tuotteet 

Väke-

vät 

 

Yhteensä: 

litroja 

Yhteensä: 

abs. 

alkoholia 

2004 37,8 4,4 3,2 6,5 2,6 10,8 65,3 8,4 

2005 34,6 5,7 6,1 8,9 2,3 11,8 69,2 9,2 

2006 25,2 4,3 6,3 8,0 2,0 8,9 54,6 7,2 

2007 21,8 5,9 8,4 6,4 1,6 9,0 53,1 7,0 

2008 20,7 5,5 6,5 7,3 2,1 9,6 51,7 7,3 

2009 26,3 6,5 9,9 8,1 2,5 9,4 62,6 7,9 

2010 24,4 6,7 12,9 9,5 2,4 8,9 64,7 7,9 

 
 

Vuonna 2009 alkoholijuomien matkustaja-
tuonti kasvoi absoluuttisena alkoholina mitat-
tuna lähes kahdeksalla prosentilla edelliseen 
vuoteen verrattuna ja yli viidenneksellä tuo-
duissa litroissa mitattuna. Vuonna 2010 kas-
vu hidastui absoluuttisena alkoholina mitat-
tuna vajaaseen prosenttiin, kun kokonaislit-
roissa kasvua oli noin kahdeksan prosenttia. 
Vuonna 2010 long drink -juomien, mietojen 
viinien ja siiderien tuonti lisääntyi voimak-
kaasti. Väkevien alkoholijuomien, väkevien 
viinien ja mallasjuomien tuonti puolestaan 
väheni. Verrattuna tilanteeseen ennen vuosi-

en 2008 ja 2009 veronkorotuksia on kaikkien 
alkoholijuomien matkustajatuonti lisääntynyt 
lukuun ottamatta väkeviä alkoholijuomia, 
joiden matkustajatuonnin määrä on pysynyt 
likimain samana.  

Kokonaiskulutukseen suhteutettuna mat-
kustajatuonnin osuus on suurin väkevien 
juomien ja long drink -juomien kohdalla. 
Näissä juomissa kokonaiskulutuksesta noin 
neljäsosa on tuotu verottomasti matkustaja-
tuontina. Oluen matkustajatuonti on maahan-
tuotuina litroina mitattuna suurinta, mutta 
kokonaiskulutukseen suhteutettuna vain noin 
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kuusi prosenttia. Laittoman tuonnin määrässä 
ei ole viime vuosina havaittu merkkejä kas-
vusta. 
 
Alkoholijuomien vähittäismyyntihintojen ke-
hitys  
 

Alkoholijuomien reaalihinnat ovat nousseet 
vuoden 2007 jälkeen tehtyjen kolmen veron 
korotuksen aikana vuoteen 2010 verrattuna 
keskimäärin noin 12 prosenttia kokonais-
myynnistä mitattuna. Kokonaismyyntiin lue-
taan vähittäis- ja anniskelumyynti. Alkoholi-
juomien hintoja on veron korotuksen ohella 
nostanut myös arvonlisäveron korotus 23 
prosenttiin vuonna 2010.  

Oluiden hinnat ovat nousseet vuodesta 
2007 noin 13 prosenttia, kun taas siidereiden 
hinnat ovat nousseet alle neljä prosenttia. 
Kirkkaiden viinojen hinnat ovat nousseet lä-
hes viidenneksen, mutta hinnat ovat kuiten-
kin yli 12 prosenttia alempana kuin ennen 
verojen alentamista vuonna 2003. Keskimää-

rin alkoholijuomien reaalihinnat olivat vuon-
na 2010 edelleen lähes kolme prosenttia 
alempana kuin vuonna 2003. 

Kokonaismyynnistä anniskelumyynnin re-
aalihinnat ovat kasvaneet hieman alle 10 pro-
senttia vuodesta 2007 vuoteen 2010. Alkoho-
liveronkorotusten suora vaikutus anniskelu-
myynnin hintoihin on pienempää korkeampi-
en hintojen takia.  
 
Verotuotot  
 

Alkoholijuomaveron kertymä kasvoi vuon-
na 2010 vuoden 2009 veronkorotusten seura-
uksena 6,4 prosenttia 1 284 miljoonaan eu-
roon. Vuoden 2011 alkoholiverokertymän 
ennustetaan pysyvän likimain vuoden 2010 
tasolla.  

Juomaryhmittäin alkoholijuomaveroa on 
kertynyt valtiolle vuosina 2003—2010 seu-
raavasti: 
 
 

 

Vuosi Olut 

Viinit ja muut 

käymisteitse 

valmistetut 

juomat Välituotteet Etyylialkoholi 

Yhteensä 

milj. euroa 
2003 555 220 28 561 1 364 

2004 434 187 20 430 1 071 

2005 404 181 16 372 973 

2006 402 194 16 380 992 

2007 406 207 16 386 1 015 

2008 431 228 17 416 1 092 

2009 484 259 18 446 1 207 

2010 528 286 19 451 1 284 

 

Alkoholiverotuottojen kasvu on ollut vii-
meisinä kolmena vuotena veronkorotusten 
seurausta. Verokertymätietojen perusteella 
oluen veropohja on vuoteen 2010 verrattuna 
pienentynyt vuodesta 2007 lähes 2,5 prosent-
tia. Etyylialkoholiryhmän veropohja on puo-
lestaan pienentynyt kolmen vuoden aikana 
yhteensä yli 16 prosenttia ja välituotteiden 
noin 9 prosenttia. Sen sijaan viinien ja mui-
den käymisteitse valmistettujen juomien ve-
ropohja on kasvanut vuodesta 2007 noin 3,5 
prosentilla vuoteen 2010. Veropohjan kaven-
tuminen alkoholijuomissa on johtunut sekä 
alkoholin kokonaiskulutuksen laskusta että 
matkustajatuonnin kasvusta. 

1.3 Kansainvälinen kehitys Suomen 
naapurimaissa  

Ruotsi  
 

Alkoholipoliittinen tilanne Suomessa ja 
Ruotsissa ei ole ollut samanlainen. Ruotsissa 
esimerkiksi oluen saatavuutta on rajoitettu 
enemmän kuin Suomessa. Ruotsissa päivit-
täistavarakaupoissa voidaan myydä ainoas-
taan olutta, joka sisältää vähemmän kuin 3,5 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Suomessa 
yleisintä keskiolutta myydään Ruotsissa ai-
noastaan Systembolagetin myymälöissä.  
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Toisin kuin 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 vähentynyt Ruotsis-
sa.  

Matkustajatuonnin viimeaikaisesta vähe-
nemisestä huolimatta alkoholijuomien tilas-
toimaton kulutus muodostaa Ruotsissa 21 
prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta, 
kun Suomessa vastaava osuus on 19 prosent-
tia. Lisäksi alkoholin laittoman tuonnin on 
Ruotsissa arvioitu olevan noin kuusi prosent-
tia kulutetusta alkoholista. Suomessa laitto-
man tuonnin osuus on arviolta noin prosentti. 
 
Viro 
 

Virossa alkoholin kokonaiskulutus on las-
kenut. Vuonna 2010 kokonaiskulutus oli 9,7 
litraa sataprosenttisena alkoholina. Laittoman 
myynnin osuus oli 0,7 litraa henkeä kohti, 
joka on enemmän kuin Suomessa. Laiton al-
koholi tulee pääsääntöisesti Venäjältä, missä 
sen hinta on Viroon verrattuna merkittävästi 
alhaisempi. Vuonna 2010 kotimaisen vodkan 
vähittäismyyntihinta Virossa oli keskimäärin 
8,86 euroa litralta ja Suomessa vastaavasti 
16,35 euroa litralta. Olut maksoi puolestaan 
Virossa keskimäärin 1,64 euroa litralta, kun 
taas hinta Suomessa oli 4,04 euroa litralta. 

Suomen ja Viron välinen alkoholijuomien 
hintaero on merkittävä, ja se on kasvanut 
Suomen alkoholiverokorotusten myötä. To-
sin Virossa on myös viime vuosina korotettu 
alkoholiveroja. Viimeisin korotus, joka oli 
noin 10 prosenttia, tuli voimaan vuoden 2010 
alusta. Virossa vodkan hinta on veronkoro-
tusten myötä kuitenkin noussut lähes 35 pro-
senttia vuoden 2003 hintatasosta. 
 
1.4 Nykytilan arviointi 

Vuonna 2004 Suomen alkoholiverotuksen 
taso sopeutettiin matkustajatuonnin rajoitus-
ten poistumiseen. Vuosina 2008 ja 2009 ve-
roja korotettiin maltillisesti tilanteen tasaan-
nuttua veron alennuksen myötä. Veronkoro-
tuksilla tavoiteltiin alkoholin kokonaiskulu-
tuksen ja sitä kautta alkoholihaittojen vähen-
tämistä. Vuoden 2009 veronkorotuksia pe-

rusteltiin myös tarpeella lisätä valtion verotu-
loja. Tehdyt alkoholiveron korotukset ovat 
vähentäneet alkoholin kokonaiskulutusta, 
mutta myös odotettuun tapaan lisänneet vero-
tonta matkustajatuontia. 

Alkoholin hintojen nousulla tehtyjen ve-
ronkorotusten myötä on ollut vaikutusta 
myös alkoholin haittoihin. Viimeisten kol-
men vuoden aikana alkoholihaittojen määrä 
näyttää monelta osin laskeneen. Vuonna 
2010 rattijuopumusten määrä väheni 10 pro-
senttia verrattuna vuoteen 2009. Lisäksi po-
liisin tietoon vuonna 2010 tulleiden kotihäly-
tysten määrä väheni kaksi prosenttia.  

Lasten ja nuorten alkoholin käyttö ja huma-
lajuominen lisääntyivät huomattavasti ennen 
vuosituhannen vaihdetta, mutta ne ovat tut-
kimusten mukaan vähentyneet 2000-luvulla. 
Alkoholin käytön kehitys on ollut myönteistä 
erityisesti alle 18-vuotiailla. Raittius on yleis-
tynyt, alkoholin käyttö ja humalajuominen 
ovat vähentyneet. Alkoholin käytön ja huma-
lajuomisen kehitys 18-vuotiailla ei ole ollut 
yhtä myönteistä kuin nuoremmissa ikäryh-
missä. Raittiiden ja humalaan juovien osuu-
det ovat pysyneet melko vakiona 2000-
luvulla pienistä ajallisista vaihteluista huoli-
matta. Joka kymmenes poika ja joka kahdes-
kymmenes tyttö juo itsensä kerran viikossa 
humalaan. Kansanterveydelliseltä kannalta 
nuorten raittiutta voidaan pitää erittäin tavoi-
teltavana. Terveyspoliittisesti on perusteltua 
pitää alkoholivero riittävän korkealla tasolla 
nuorten alkoholijuomien kulutuksen hillitse-
miseksi. 

Alkoholiveropolitiikkaa tulee edelleen ke-
hittää pitkäjänteisesti varoen suurten tai no-
peiden veromuutosten tekemistä, jotta mat-
kustajatuonti ei rapauttaisi alkoholiveron ve-
ropohjaa. Aikaisemman kehityksen perus-
teella voidaan sanoa, että kotimaisella alko-
holijuomien hintatasolla ja matkustajatuon-
nilla on selkeä yhteys, sillä kotimaisen hinta-
tason nousun seurauksena alkoholin matkus-
tajatuonti on kasvanut ja tilastoitu alkoholi-
kulutus vähentynyt.  

Matkustajatuonnin osuus eri alkoholi-
juomien kokonaiskulutuksesta vaihtelee suu-
resti. Tällä on merkitystä arvioitaessa sitä, 
miten veronkorotukset vaikuttavat eri juomi-
en matkustajatuontiin. Oluen kokonaiskulu-
tuksesta arvioidaan noin kuusi prosenttia 
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tuodun verottomasti matkustajatuonnilla. 
Matkustajatuonnin osuus kokonaiskulutuk-
sesta on suurinta väkevissä alkoholijuomissa. 
Vuonna 2010 väkevistä alkoholijuomista 30 
prosenttia, eli noin 8,9 miljoonaa litraa, arvi-
oidaan tuodun matkustajatuontina. Viinien 
kulutuksesta noin 15 prosenttia arvioidaan 
tuodun matkustajien toimesta. Toisaalta tar-
kasteltaessa maahantuotuja alkoholijuomalit-
roja, on oluen osuus lähes 40 prosenttia. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on lisätä valtion ve-
rotuloja. Alkoholiveroa ehdotetaan korotetta-
vaksi mahdollisimman nopeasti valtiontalou-
den tasapainottamiseksi. Veronkorotus on 
pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelman mukainen. Hallitusohjelman mukaan 
alkoholin ja tupakana haittojen ehkäisemi-
seksi niiden verotusta kiristetään mahdolli-
suuksien mukaan matkustajatuonti ja laitto-
mien markkinoiden kehitys huomioon ottaen. 
Lisäksi hallitusohjelman päihdepolitiikan ta-
voitteena on erityisesti lasten ja nuorten suo-
jeleminen alkoholin aiheuttamilta haitoilta. 
Esityksen tavoitteena on myös alkoholihait-
tojen vähentäminen koko väestön osalta, 
mutta erityisesti kiinnitetään huomiota lap-
siin ja nuoriin. 

Alkoholijuomien verotus vaikuttaa tutki-
musten sekä aiempien verokorotuksista saa-
tujen kokemusten mukaan alkoholin kulutuk-
seen vähentävästi. Esityksessä on pyritty 
kohdistamaan alkoholijuomien veronkoro-
tukset niin, että ne eivät johtaisi merkittävis-
sä määrin kotimaisen myynnin korvautumi-
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.  
 

2.2 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan, että kaikkien alko-
holijuomaluokkien valmisteveroa korotettai-
siin. Veronkorotukset painotettaisiin olueen 
ja muihin mietoihin käymisteitse valmistet-
tuihin juomiin, kuten siideriin ja long drink-
juomiin, alaikäisten alkoholin kulutuksen vä-
hentämiseksi. Tutkimusten mukaan 14—18-
vuotiaiden nuorten suosikkijuomia ovat olut 
ja siideri. 

Oluen ja mietojen käymisteitse valmistettu-
jen juomien alkoholiveroa ehdotetaan koro-
tettavan 15 prosenttia. Muiden alkoholi-
juomien veroa korotettaisiin 10 prosenttia. 

Käymisteitse valmistetut juomat kuten olut 
ja siideri, jotka sisältävät alle 4,7 tilavuuspro-
senttia alkoholia, ovat myyntikanavien laa-
juuden takia erityisasemassa muihin alkoho-
lijuomiin nähden. Näitä juomia voidaan 
myydä päivittäistavarakaupoissa ja kioskeis-
sa, minkä vuoksi niiden saatavuus on monin-
kertaisesti laajempaa kuin muiden alkoholi-
juomien.  

Nykyisin oluen hinta on edullinen päivit-
täistavarakaupassa, kun taas Alkon yksinoi-
keudella myymien tuoteryhmien hinnat mää-
räytyvät alkoholiliikkeen määrittelemien 
hinnoittelukertoimien mukaan. Hintakilpailu 
on vaikuttanut oluen hintaan merkittävästi. 
Matkustajatuonnin osuus kokonaiskulutuk-
sesta ei ole oluella niin merkittävä kuin muil-
la alkoholijuomilla, vaikka olutta tuodaan lit-
roissa mitattuna huomattava määrä, lähes 40 
prosenttia, matkustajatuonnista. 

Veron tasaprosenttinen korotus vaikuttaisi 
eri tavoin juomien myyntihintoihin, koska 
alkoholiveron suuruus on erilainen eri juo-
maryhmissä. Aikaisemmat prosentuaalisesti 
samansuuruiset veron korotukset ovat nosta-
neet väkevien alkoholijuomien hintoja 
enemmän kuin muiden juomien. Esitettyjen 
korotusten seurauksena mietojen juomien ku-
ten oluen ja siiderin alkoholivero nousisi al-
koholisenttilitraa kohti lähes yhtä paljon kuin 
väkevien alkoholijuomien alkoholivero.  

Ehdotetuissa veron korotuksissa on otettu 
huomioon samaan aikaan toteutettava Alkon 
hinnoittelukertoimien tarkastelu. Valtiolle tu-
loutettavaan Alkon osinkotuloon vaikuttavia 
hinnoittelukertoimia alennetaan ja alennusta 
vastaava määrää, noin 15 miljoonaa euroa, 



 HE 54/11 vp  
  

 

10 

kerätään ehdotetulla alkoholiveron korotuk-
sella, jolloin vaikutus valtion talouteen on 
neutraali. Hinnoittelukertoimen alentamisen 
johdosta Alkossa myytävien alkoholijuomien 
hinnat nousevat vuoden 2012 alussa vähem-
män kuin ne nousisivat pelkän veronkorotuk-
sen seurauksena. 

Hallitus antaa valtion vuoden 2012 talous-
arvioesityksen yhteydessä ehdotuksen myös 
virvoitusjuomien valmisteveron korottami-
sesta. Virvoitusjuomiksi luetaan enintään 1,2 
tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät 
juomat. Oluen osalta raja on 0,5 tilavuuspro-
senttia. Jottei alkoholijuomana verotettavien 
juomien vero jäisi virvoitusjuomien verota-

son alle, ehdotetaan tiettyjen, enintään 2,8 ti-
lavuusprosenttia alkoholia sisältävien alko-
holijuomien valmisteveroa korotettavan lähes 
50 prosenttia virvoitusjuomista kannettavan 
valmisteveron tasolle. Vaikka näiden juomi-
en osuus alkoholijuomista on hyvin vähäi-
nen, lähtökohtana on pidetty, että alkoholia 
sisältäviä juomia verotetaan kireämmin kuin 
alkoholittomia.  

Eri tuoteryhmien korotuksia laskettaessa on 
pyritty varmistamaan, että EU-oikeuden syr-
jimättömyysvaatimus täyttyy.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty nykyiset 
ja ehdotetut veron määrät tuoteryhmittäin: 
 

 
VEROTAULUKKO 

   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 

Nykyinen 
veron 
määrä 

Ehdotus 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 2,70  4,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 26,00  29,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Viinit ja muut käymisteitse valmiste-
tut alkoholijuomat 

  

— yli 1,2 mutta enintään 2,8 7,50  11 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 138  159 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 203  244 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 283  312 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Viinit   
— yli 15 mutta enintään 18 283  312 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Välituotteet   
— yli 1,2 mutta enintään 15 344  379 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 568  625 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Etyylialkoholi  
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuu-
luvat tuotteet: 

  

— yli 1,2 mutta enintään 2,8 2,70  4,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 39,40  43,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
Muut 39,40 43,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
 
 

Esityksessä on otettu huomioon se, että ve-
rorakennedirektiivin 18 artiklan 3 kohdan 
mukaan välituotteiden alennetun valmisteve-
ron määrä ei saa olla enempää kuin 40 pro-

senttia tavanomaista kansallista välituottei-
den valmisteveron määrää alempi. Alennettu 
välituotteiden vero ei myöskään saa olla 
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alempi kuin tavanomainen viinin kansallinen 
valmisteveron määrä.  

Ehdotettavien alkoholiveron korotusten 
jälkeen etyylialkoholin alkoholivero olisi 
43,40 euroa litralta laskettuna sataprosentti-
sena alkoholina. Välituotteissa, jotka sisältä-
vät 22 tilavuusprosenttia alkoholia, veroa oli-
si vastaavasti 29,76 euroa litralta, ja 11 tila-
vuusprosenttia alkoholia sisältävässä viinissä 
vastaava veromäärä olisi 28,36 euroa litralta 
sataprosenttista alkoholia. Oluen vero litralta 
sataprosenttista alkoholia olisi ehdotettavan 
korotuksen jälkeen 29,90 euroa.  
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetun alkoholiveron korotuksen seura-
uksena valtion alkoholiverokertymän arvioi-
daan kasvavan vuositasolla noin 115 miljoo-
naa euroa. Tästä noin 60 prosenttia kertyy 
oluesta, 10 prosenttia muista miedoista käy-
misteitse valmistetuista juomista, hieman alle 
10 prosenttia viineistä, 20 prosenttia etyylial-
koholi ryhmän juomista ja loput välituotteis-
ta.  

Veronkorotuksen ehdotetaan tulevan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2012. Vuoden 
2012 alkoholiverokertymän arvioidaan kas-
vavan korotuksen seurauksena 104 miljoonaa 
euroa, koska valmisteverot kertyvät kuukau-
sittain jälkikäteen. Mikäli taloudellinen kehi-
tys osoittautuu kuitenkin ennakoitua hei-
kommaksi, on mahdollista, että alkoholive-
rokertymä jää ennustettua pienemmäksi. 
Vuoden 2012 alkoholiverokertymän arvioi-
daan olevan noin 1,4 miljardia euroa. 

Veronkorotuksen seurauksena alkoholi-
juomien vähittäismyyntihinnat nousisivat 
keskimäärin 4,5 prosenttia. Oluen vähittäis-
myyntihinnat nousisivat keskimäärin noin 
viisi prosenttia ja viinien hieman yli kolme 
prosenttia. Välituotteiden hinnat nousisivat 
lähes viisi prosenttia ja etyylialkoholiryhmän 
tuotteiden hinnat keskimäärin hieman yli vii-
si prosenttia. Hinta-arvioissa on oletettu, että 
veronkorotukset siirtyisivät täysimääräisinä 
kuluttajahintoihin. Alkon hinnoittelukertoi-
mien muutoksen johdosta Alkossa myytävien 
alkoholijuomien hinnat nousisivat vuoden 

2012 alussa hieman edellä mainittua vähem-
män. 

Anniskeluhintojen ollessa vähittäismyynti-
hintoja korkeampia veronkorotus nostaisi nii-
tä suhteellisesti vähemmän. Ehdotuksen vä-
littömät vaikutukset anniskeluelinkeinoon 
ovat siten vähittäismyyntiä vähäisemmät. 
Anniskelukulutus muodostaa tällä hetkellä 
noin 14 prosenttia tilastoidusta kulutuksesta. 

Veronkorotuksesta johtuvan alkoholi-
juomien vähittäishintojen nousun seuraukse-
na alkoholiveron veropohjan eli tilastoidun 
kulutuksen arvioidaan vähenevän ja osan ku-
lutuksen vähenemisestä korvautuvan matkus-
tajatuonnilla. Alkoholin tilastoidun kulutuk-
sen arvioidaan vähenevän veronkorotuksen 
seurauksena vuositasolla hieman yli kolme 
prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa ve-
romuutoksia ei tehtäisi. Matkustajatuonnin 
lisääntymisen vuoksi alkoholin kokonaisku-
lutuksen vähenemisen arvioidaan kuitenkin 
jäävän noin kahteen prosenttiin. Alkoholi-
juomien kokonaiskulutus oli noin 10,0 litraa 
vuonna 2010.  

Veronkorotusten vaikutusten arviointia 
vaikeuttaa 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 väkevien 
juomien ja välituotteiden osalta -0,83, viinin 
osalta -1,41 ja oluen osalta -0,40. Lisäksi osa 
tilastoidun kulutuksen laskusta korvautuu 
matkustajatuonnilla, mikä on otettu koko-
naiskulutusennusteessa huomioon. Myös 
esimerkiksi lähimatkailun mahdollinen kasvu 
heikossa taloudellisessa tilanteessa voi johtaa 
siihen, että matkustajatuonti kasvaa ennustet-
tua enemmän.  

Esityksellä ei ole vaikutusta muihin välilli-
siin verotuloihin. Arvonlisäveron kokonais-
tuoton ei odoteta kasvavan ehdotettavien 
muutosten seurauksena. Alkoholijuomien 
hinnan nousu saattaa kasvattaa veronalaisista 
tuoteryhmistä kertyvää arvonlisäverokerty-
mää, mutta samanaikaisesti sen oletetaan vä-
hentävän muun kulutuksen kertymää eikä 
muutoksella näin ollen olisi merkittävää vai-
kutusta kokonaiskertymään. 

Kuluttajahintaindeksin muutoksen ennuste-
taan olevan veronkorotuksen takia noin 0,24 
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prosenttiyksikköä suurempi kuin ilman koro-
tusta. Tämä merkitsee sitä, että julkisen ta-
louden kuluttajahintaindeksiin sidoksissa 
olevien menojen arvioidaan kasvavan hieman 
veronkorotuksen takia. Tällaisista indek-
sisidonnaisista eristä merkittävimpiä ovat ko-
titalouksien sosiaalietuudet kuten eläkkeet. 

Alkoholin osuus kotitalouksien kulutusme-
noista on suurinta alimmissa tuloluokissa, jo-
ten alkoholiverotus on luonteeltaan regressii-
vistä. Köyhin viidennes käyttää tuloistaan 
keskimäärin kaksi kertaa enemmän alkoholia 
verrattuna rikkaimpaan viidennekseen. 
 
 
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 epävarmuutta johtuen siitä, että talouden 
kehitystä ja sen vaikutuksia on vaikea enna-
koida.  

Keskimääräisen kehityksen arvioinnin 
merkitystä vähentää kuitenkin se, että alko-
holinkäyttö on eriytynyt väestöryhmittäin. 
Monet alkoholihaitat näyttävät keskittyneen 
alkoholin suurkuluttajien ryhmään. Lisäksi 
on oletettavaa, että nuorten alkoholin kulutus 
saattaa olla aikuisten kulutusta herkempää 
hintamuutoksille. Nuorilla on vähemmän ra-
haa käytössään ja pienemmät mahdollisuudet 
hankkia alkoholia matkustajatuonnilla. 
 
Vaikutukset yleiseen järjestykseen ja turval-
lisuuteen 
 

Veronkorotuksella oletetaan olevan myön-
teinen vaikutus yleiseen järjestykseen ja tur-
vallisuuteen liittyviin haittoihin. Alkoholin 
kokonaiskulutuksen ja rikoshaittojen välinen 
suhde on Suomessa ollut kiinteä liikenne-
päihtymykseen sekä henkeen ja terveyteen 

liittyvissä rikoksissa, joten ainakin näiden ri-
kosten odotetaan veronkorotuksen seurauk-
sena vähenevän.  

Veronkorotuksen aiheuttamien positiivisten 
vaikutusten ohella esitetyt korotukset lisäisi-
vät todennäköisesti niitä haittoja, jotka syn-
tyvät lisääntyneestä matkustajatuonnista. 
Vuosina 2008 ja 2009 alussa toteutettujen ve-
ronkorotuksen seurauksena matkustajatuonti 
on lisääntynyt. Ehdotettu uusi veronkorotus 
merkitsee todennäköisesti matkustajatuonnin 
lisääntymistä.  
 
Vaikutukset viranomaisen ja yritysten toi-
mintaan 
 

Esityksellä arvioidaan olevan elinkeinopo-
liittisia vaikutuksia. Erityisesti panimotuot-
teet on suurelta osin valmistettu Suomessa. 
Kysynnän alentuminen saattaa asettaa painei-
ta kotimaisille valmistajille laskea tuotannon 
määrää, jolla saattaa olla vaikutuksia alan 
työllistävyyteen. Lisäksi tiukassa kilpailuti-
lanteessa valmisteveroa ei välttämättä voida 
siirtää täysimääräisenä hintoihin. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministe-
riön kanssa. 

Esityksestä pyydettiin lausunto sosiaali- ja 
terveysministeriöltä, Tullihallitukselta, Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Sosiaali- 
ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvi-
ralta, Elinkeinoelämän keskusliitolta, Elin-
tarviketeollisuusliitto ry:ltä, Alkoholijuoma-
teollisuusyhdistykseltä, Panimo- ja virvoitus-
juomateollisuusliitto ry:ltä, Suomen alkoholi-
juomakauppayhdistykseltä, Pienpanimoliitol-
ta, Päivittäistavarakauppa ry:ltä, Matkailu- ja 
ravintolapalvelut Mara ry:ltä, Suomen Yrittä-
jiltä ja Veronmaksajain keskusliitolta. 

Osa lausunnonantajista pitää esitystä kan-
natettavana sen alkoholihaittoja vähentävien 
ja valtion verotuloja lisäävien vaikutusten 
vuoksi. Lausunnoissa on katsottu, että ehdo-
tettu korotuksen painottaminen on perustel-
tua. Mietojen käymisteitse valmistettujen 
juomien hintojen nousulla voidaan lausun-
nonantajien mukaan tehokkaasti vaikuttaa 
erityisesti nuorten alkoholin käyttöön. Lau-
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sunnonantajien mukaan ehdotus vastaa halli-
tusohjelman päihdepoliittisiin tavoitteisiin 
hyvin.  

Toisaalta osa lausunnonantajista vastustaa 
veron nostoa ja esittää sen toteuttamiselle eri-
laisia vaihtoehtoja. Osa lausunnonantajista 
pitää kuitenkin hyvänä lähtökohtana sitä, että 
korotukset kohdistuvat erisuuruisina eri al-
koholijuomaryhmiin.  

Lausunnoissa todetaan alkoholijuomaveron 
korotusten heikentävän kotimaisten yritysten 
toimintaedellytyksiä sekä lisäävän matkusta-
jatuontia. Eräiden lausunnonantajien mukaan 
matkustajatuonnin lisääntyminen merkittä-
västi veronkorotuksen myötä heikentäisi ko-
timaisten tuotteiden kilpailukykyä. Toisaalta 
eräiden lausuntojen mukaan veron korotuk-
sesta johtuva hintojen kohoaminen johtaisi 
alkoholin kokonaiskulutuksen vähenemiseen, 
koska alkoholijuomien kotimaisen myynnin 
väheneminen tulisi olemaan suurempi kuin 
matkustajatuonnin lisääntyminen. 
 

5  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Lisäksi ehdotettu hyvin mie-
tojen juomien alkoholiveron korotus liittyy 
valtion vuoden 2012 talousarvioesityksen yh-
teydessä annettuun hallituksen esitykseen 
laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien 
valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen 
muuttamisesta, jossa ehdotetaan korotetta-
vaksi virvoitusjuomina pidettävien juomien 
valmisteveroa.  
 
6  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2012. 
 

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 annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin 

se on laissa 1128/2010, seuraavasti: 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 

 
 
 

 
Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2011 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 

 
VEROTAULUKKO 

   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 

Tuote- 
ryhmä 

Veron määrä 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 4,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 12. 29,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut 
alkoholijuomat   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 11,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 159,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 244,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 24. 312,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Viinit   
— yli 15 mutta enintään 18 25. 312,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Välituotteet   
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 379,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 32. 625,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Etyylialkoholi   
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat 
tuotteet:   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 4,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 45. 43,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Muut 46. 43,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin 

se on laissa 1128/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 

——— 
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Liite 
 
Voimassa oleva laki  
 

VEROTAULUKKO 
   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 

Tuote- 
ryhmä 

Veron määrä 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,70 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. 7,50 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. 2,70 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 45. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Muut 46. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
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Liite 
 
 Ehdotus 
 

VEROTAULUKKO 
   
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 

Tuote- 
ryhmä 

Veron määrä 

   
Olut   
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 4,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 12. 29,90 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut 
alkoholijuomat   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 11,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 159,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 244,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 24. 312,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Viinit   
— yli 15 mutta enintään 18 25. 312,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Välituotteet   
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 379,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 32. 625,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
   
Etyylialkoholi   
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat 
tuotteet:   
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 4,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 45. 43,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
   
Muut 46. 43,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


