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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi alkoholilain sekä 
keskioluesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan alkoholilakia muutet
tavaksi niin, että laivakauppiailla olisi oikeus 
tuoda maahan ja säilyttää muonitusvarastossa 
myös pääasiassa diplomaattisille edustustoille, 
verottomien tavaroiden myymälöiden myyntiin 
sekä vientiin tarkoitettuja alkoholijuomia sekä 
viedä maasta ja myydä vientiin sekä kotimaa-

han näitä alkoholijuomia. Vastaava muutos 
ehdotetaan tehtäväksi myös keskioluesta an
nettuun lakiin. 

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tule
maan voimaan heti sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne, asian val
mistelu ja ehdotetut muutok
set 

1.1. Nykyinen tilanne 

Alkoholilain 27 §:n 2 momentin (252/87) 
nojalla laivakauppias saa tuoda maahan ja 
säilyttää muonitusvarastossa ulkomaan liiken
teessä olevan aluksen muonavaroiksi tarkoitet
tuja alkoholijuomia. Alkoholilain 58 §:n mu
kaan laivakauppias voi myydä alkoholilain no
jalla hankkimaansa alkoholijuomaa ulkomaan 
liikenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle 
ja toiselle laivakauppiaalle käytettäväksi ulko
maan liikenteessä olevan aluksen muonituk
seen. 

Suomalaisten laivakauppiaiden perinteiset 
markkinat ovat merenkulun vaikeuksien myötä 
supistuneet. Uusia markkinoita on kuitenkin 
avautumassa erilaisissa vientikohteissa. Esi
merkiksi Neuvostoliittoon on tulossa yhteisyri
tyksiä kuten hotelleja, ravintoloita ja erilaisia 
myymälöitä, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuk
sensa Suomen laivakauppiaiden tarjoamiin pal-
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veluihin. Maamme laivakauppiaat voivat muo
nitusvarastoistaan tarjota myyntiin täydellisiä 
tuotevalikoimia. Ainoana poikkeuksena ovat 
nykyisin alkoholijuomat, joita laivakauppiaat 
eivät saa tuoda maahan ja siirtää muonitusva
rastoihin vientitarkoituksessa. Muonitusvaras
toista ei myöskään saa viedä ja myydä ulko
maille niihin siirrettyjä alkoholijuomia. Laiva
kauppiaat eivät myöskään saa siirtää muoni
tusvarastoon pääasiassa diplomaattisille edus
tustoille sekä verottomien tavaroiden myymä
löiden myyntiin tarkoitettuja alkoholijuomia. 

1.2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu Suomen Laivakaup
piaitten Yhdistys ry. - Finlands Skeppshand
lare rf:n tekemän aloitteen pohjalta. Aloitteen 
johdosta on pyydetty lausunnot valtiovarain
ministeriöltä, tullihallitukselta, Oy Alko Ab:ltä 
ja Elintarviketeollisuusliitto ry:ltä. Oy Alko 
Ab:tä lukuunottamatta lausunnonantajat ovat 
puoltaneet tehtyä aloitetta. Lisäksi asiasta on 
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neuvoteltu kauppa- ja teollisuusministeriön 2. E s i t y k sen ta 1 o u d e II i se t vai k u-
kanssa. t u k se t 

1.3. Ehdotetut muutokset 

Laivakauppiaiden toimintaa ehdotetaan laa
jennettavaksi muuttamalla alkoholilain 27 §:n 
2 momenttia ja 58 §:ää sekä lisäämällä 28 §:n 
1 momenttiin uusi 4 kohta. Laivakauppiaat 
voisivat tuoda maahan, viedä maasta, myydä 
vientiin ja kotimaahan sekä säilyttää muonitus
varastossa myös pääasiassa diplomaattisille 
edustustoille eli tulliverolain 16 §:n 2 kohdassa 
mainittuun tarkoitukseen, verottomien tavaroi
den myymälöiden myyntiin sekä vientiin tar
koitettuja alkoholijuomia. Keskioluen viennin 
mahdollistamiseksi ehdotetaan keskioluesta an
netun lain (462/68) 12 §:n 1 momenttia muu
tettavaksi. Esityksen mukaan myös maahan 
tuotua, vientiin tarkoitettua, muonitusvaras
toon siirrettyä keskiolutta voitaisiin viedä 
maasta. Keskiolutlain 11 ja 35 §:n mukaan 
keskialueen sovelletaan alkoholilain alkoholi
juomien maahan tuontia ja vientiin myyntiä 
koskevia säännöksiä, joten keskiolutlakiin ei 
näiltä osin tarvita muutoksia. 

Alkoholilakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi 
eräitä vähäisiä teknisiä muutoksia. 

1. 

2.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaiku
tuksia. 

2.2. Elinkeinotoimintaan kohdistuvat vaiku
tukset 

Ehdotetut muutokset parantalSlvat laiva
kauppiaiden toimintaedellytyksiä ja edistäisivät 
yritysten kilpailukykyä ulkomaankaupassa. 
Uhkana on ollut suomalaisten laivakauppiai
den markkinoiden siirtyminen ulkomaisille yri
tyksille. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 27 §:n 2 momentti, 

28 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 58 §, 
näistä 27 § :n 2 momentti ja 58 § sellaisena kuin ne ovat 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa 

laissa (252/87), sekä 
lisätään 28 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti: 

27 § 

Sellainen ulkomaan liikenteessä olevan aluk
sen haltija sekä laivakauppias, jolla on oikeus 
pitää tullilaissa tarkoitettua muonitusvarastoa, 
saa tuoda maahan ja sanotussa varastossa 
säilyttää ulkomaan liikenteessä olevan aluksen 
muonavaroiksi tarkoitettuja alkoholijuomia. 
Laivakauppias saa tuoda maahan ja säilyttää 
muonitusvarastossa myös tulliverolain 16 §:n 2 
kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verotto-

mien tavaroiden myymälöiden myyntiin sekä 
vientiin tarkoitettuja alkoholijuomia. 

28 § 
Alkoholiyhtiön lisäksi saa alkoholijuomaa 

maasta viedä: 

2) oman maan diplomaattinen edustaja mat
kustaessaan toimipaikkaansa ulkomaille ja 
27 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vie-
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raan valtion edustaja diplomaatti- tai virkapas
silla matkustaessaan; 

3) alkoholiyhtiön suostumuksin valmis
tamiaan juomia se, jolla on 22 §:n nojalla 
annettu valmistusoikeus; sekä 

4) laivakauppias sellaisia maahan tuotuja ja 
muonitusvarastoon siirrettyjä alkoholijuomia, 
jotka on tarkoitettu vientiin. 

58§ 
Edellä 27 §:n 2 momentissa ja 57 §:n 2 

momentin 4 kohdassa tarkoitetulla laivakaup
piaalla on oikeus myydä tämän lain nojalla 
hankkimaansa alkoholijuomaa ulkomaan lii-

2. 

kenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle 
ja toiselle 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 
laivakauppiaalle käytettäväksi ulkomaan lii
kenteessä olevan aluksen muonitukseen. Lisäk
si laivakauppias saa myydä tulliverolain 16 §:n 
2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verotto
mien tavaroiden myymälöiden myyntiin sekä 
vientiin sitä varten maahan tuotuja ja muoni
tusvarastoon siirrettyjä alkoholijuomia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
keskioluesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain (462/68) 12 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

12 § 
Keskiolutta saa viedä maasta alkoholiyhtiö 

ja yhtiön suostumuksin valmistamaansa keski
olutta se, jolla on 6 §:n nojalla annettu valmis
tusoikeus. Mitä alkoholilain 28 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa on säädetty laivakauppiaan 
oikeudesta viedä maasta sellaisia maahan tuo
tuja ja muonitusvarastoon siirrettyjä alkoholi
juomia, jotka on tarkoitettu vientiin, on voi
massa myös keskioluen osalta. 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tuulikki Hämäläinen 
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Liite 

1. 
Laki 

alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 27 §:n 2 momentti, 

28 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 58 §, 
näistä 27 §:n 2 momentti ja 58 § sellaisena kuin ne ovat 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa 

laissa (252/87), sekä 
lisätään 28 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

27 § 

Sellainen ulkomaan liikenteessä olevan aluk
sen haltija sekä laivakauppias, jolle tullihallitus 
on määräämillään ehdoilla myöntänyt luvan 
pitää tullilaissa tarkoitettua muonitusvarastoa, 
saa tuoda maahan ja sanotussa varastossa 
säilyttää ulkomaan liikenteessä olevan aluksen 
muonavaroiksi tarkoitettuja alkoholijuomia. 

Sellainen ulkomaan liikenteessä olevan aluk
sen haltija sekä laivakauppias, jolla on oikeus 
pitää tullilaissa tarkoitettua muonitusvarastoa, 
saa tuoda maahan ja sanotussa varastossa 
säilyttää ulkomaan liikenteessä olevan aluksen 
muonavaroiksi tarkoitettuja alkoholijuomia. 
Laivakauppias saa tuoda maahan ja säilyttää 
muonitusvarastossa myös tulliverolain 16 § :n 2 
kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verotto
mien tavaroiden myymälöiden myyntiin sekä 
vientiin tarkoitettuja alkoholijuomia. 

28 § 
Alkoholiyhtiön lisäksi saa alkoholijuomaa 

maasta viedä: 

2) oman maan diplomaattinen edustaja mat
kustaessaan toimipaikkaansa ulkomaille ja 
27 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vie
raan valtion edustaja diplomaatti- tai virkapas
silla matkustaessaan; sekä 

3) alkoholiyhtiön suostumuksin valmistami
aan juomia se, jolla on 22 §:n nojalla annettu 
valmistusoikeus. 

58§ 
Edellä 27 §:n 2 momentissa ja 57 §:n 2 

momentin 4 kohdassa tarkoitetulla laivakaup· 

2) oman maan diplomaattinen edustaja mat
kustaessaan toimipaikkaansa ulkomaille ja 
27 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vie
raan valtion edustaja diplomaatti- tai virkapas
silla matkustaessaan; 

3) alkoholiyhtiön suostumuksin valmis
tamiaan juomia se, jolla on 22 §:n nojalla 
annettu valmistusoikeus; sekä 

4) laivakauppias sellaisia maahan tuotuja ja 
muonitusvarastoon siirrettyjä alkoholijuomia, 
jotka on tarkoitettu vientiin. 

58§ 
Edellä 27 §:n 2 momentissa ja 57 §:n 2 

momentin 4 kohdassa tarkoitetulla laivakaup-
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Voimassa oleva laki 

piaalla on oikeus myydä tämän lain nojalla 
hankkimaansa alkoholijuomaa ulkomaan lii
kenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle 
ja toiselle 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 
laivakauppiaalle käytettäväksi ulkomaan lii
kenteessä olevan aluksen muonitukseen. 

2. 

Ehdotus 

piaalla on oikeus myydä tämän lain nojalla 
hankkimaansa alkoholijuomaa ulkomaan lii
kenteessä olevalle alukselle, aluksen haltijalle 
ja toiselle 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulle 
laivakauppiaalle käytettäväksi ulkomaan lii
kenteessä olevan aluksen muonitukseen. Lisäk
si laivakauppias saa myydä tulliverolain 16 §:n 
2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, verotto
mien tavaroiden myymälöiden myyntiin sekä 
vientiin sitä varten maahan tuotuja ja muoni
tusvarastoon siirrettyjä alkoholijuomia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Laki 
keskioluesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain (462/68) 12 §:n 1 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

12 § 
Keskiolutta saa maasta viedä alkoholiyhtiön 

ja yhtiön suostumuksin valmistamaansa keski
olutta se, jolla on 6 §:n nojalla annettu valmis
tusoikeus. 

Ehdotus 

12 § 
Keskiolutta saa viedä maasta alkoholiyhtiö 

ja yhtiön suostumuksin valmistamaansa keski
olutta se, jolla on 6 §:n nojalla annettu valmis
tusoikeus. Mitä alkoholilain 28 § :n 1 momen
tin 4 kohdassa on säädetty laivakauppiaan 
oikeudesta viedä maasta sellaisia maahan tuo
tuja ja muonitusvarastoon siirrettyjä alkoholi
juomia, jotka on tarkoitettu vientiin, on voi
massa myös keskioluen osalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 




