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Euroopan komissio esittää kunnioittavasti seuraavat kirjalliset huomautukset 

ennakkoratkaisupyynnön j ohdosta. 

I. TOSISEIKAT JA MENETTELY 

1. European Investment Group Oii -niminen (jäljempänä 'EIG') Viroon rekisteröity 

yhtiö on ylläpitänyt internetissä www.alkotaxi.eu -nimistä sivustoa, jonka kautta 

suomalaisilla ostajilla on ollut mahdollisuus ostaa erimerkkisiä mietoja ja väkeviä 

alkoholijuomia. Asiakkaiden maksettua ostokset EIG:lle yhtiö on järjestänyt 

osalle asiakkaista näiden ostamien alkoholijuomien kotiinkuljetuksen Virosta 

Suomeen. 

2. EIG ei ole tehnyt Suomen tullille ilmoitusta maahantuomistaan alkoholijuomista, 

joten valmisteverot ovat jääneet määräämättä kokonaisuudessaan. EIG ei ole 

nimennyt veroedustajaa, jolle Suomen tulli olisi myöntänyt oikeuden suorittaa 

valmisteverot Suomessa vastaanotetuista tuotteista. EIG ei ole antanut ilmoitusta 

lähetettävistä tuotteista eikä antanut vakuutta valmisteverojen maksamisesta 

ennen tuotteiden lähettämistä Suomeen. EIG on laiminlyönyt 

juomapakkausverojen maksamisen vähittäismyyntipakkausten osalta. EIG:llä ei 

ole ollut alkoholijuomien maahantuonnin jälkeiseen luovuttamiseen ostajalle 

alkoholilain 8 §:ssä tarkoitettua alkoholilain mukaista tukkumyynti- tai 

vähittäismyyntilupaa. 

3. Kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteen Valev Visnapuuta vastaan. Helsingin 

käräjäoikeus 26.9.2012 antamassaan tuomiossa katsoi selvitetyksi, että Visnapuu 

on 24.6. - 18.8.2009 EIG:n puolesta toimiessaan aiheuttanut valmisteverojen 

määräämättä jättämisen tuomalla Suomeen 4 507,30 litraa olutta, 1 499,40 litraa 

siideriä, 238,70 litraa viiniä ja 3 450,30 litraa väkeviä alkoholijuomia. Vältettyjen 

alkohol ij uoma vero j en yhteismäärä on ollut 23 144,89 euroa ja vältettyjen 

juomapakkausverojen yhteismäärä on ollut 5 233,52 euroa. Yhteensä vältettyjen 

verojen määrä on ollut 28 378,40 euroa. Käräjäoikeus katsoi lisäksi, että 

Visnapuu oli kuljettanut edellä mainitut määrät alkoholijuomia Virosta Suomeen 

ja myynyt ne Suomessa. Sen vuoksi käräjäoikeus tuomitsi Visnapuun törkeästä 

veropetoksesta ja alkoholirikoksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen 
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vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeus velvoitti Visnapuun suorittamaan lisäksi 

vahingonkorvausta Suomen valtiolle maksamattomien verojen määrän 28 378,40 

euroa korkoineen. Visnapuu valitti käräjäoikeuden tuomiosta Helsingin 

hovioikeuteen. 

Pyyntö ennakkoratkaisusta 

4. Helsingin hovioikeus on pyytänyt ennakkoratkaisua seuraavista kysymyksistä: 

1) Onko Suomen juomapakkausverojärjestelmän, jossa kannetaan 

juomapakkausveroa, jos pakkaus ei kuulu palautusjärjestelmään, sallittavuus 

tutkittava suhteessa SEUT 110 artiklaan SEUT 34 artiklan asemesta? 

Kysymyksessä olevan palautusjärjestelmän tulee olla panttiin perustuva 

järjestelmä, jossa juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai jätelaissa tai 

Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetulla 

tavalla on huolehtinut juomapakkausten uudelleen täytöstä tai kierrätyksestä 

siten, että pakkaus täytetään uudelleen tai pakkaus hyödynnetään raaka-aineena. 

2) Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myönteinen, onko sanottu 

järjestelmä direktiivin 94/62/EY 1 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan ja 15 artiklan 

mukainen, kun otetaan huomioon myös SEUT 110 artikla? 

3) Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kielteinen, onko sanottu järjestelmä 

direktiivin 94/62/EY 1 artiklan 1 kohdan, 7 artiklan ja 15 artiklan mukainen, kun 

otetaan huomioon myös SEUT 34 artikla? 

4) Jos vastaus kolmanteen kysymykseen on kielteinen, onko Suomen 

juomapakkausverojärjestelmääpidettävä SEUT 36 artiklan nojalla sallittuna? 

5) Voidaanko katsoa, että vaatimus, jonka mukaan alkoholijuomia kaupallisessa 

tai muussa elinkeino tarkoituksessa käyttävä tarvitsee maahan tuotavan 

alkoholijuoman osalta toimintaansa erillisen vähittäismyyntiluvan tilanteessa, 

jossa suomalainen ostaja on internetin kautta tai muutoin etämyyntiteitse ostanut 

toisessa jäsenvaltiossa toimivalta myyjältä alkoholijuomia, jotka myyjä kuljettaa 

Suomeen, koskee monopolin olemassaoloa tai että se on osa monopolin toimintaa 
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ja että SEUT 34 artiklan määräykset eivät näin ollen estä sitä, vaan sitä on 

arvioitava SEUT 37 artiklan valossa? 

6) Jos viidenteen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko lupavaatimus SEUT 

37 artiklassa määrättyjen kaupallisia valtion monopoleja koskevien edellytysten 

mukainen? 

7) Jos vastaus viidenteen kysymykseen on kielteinen ja asiaan on sovellettava 

SEUT 34 artiklaa, onko Suomen järjestelmä, jonka mukaan tilattaessa internetin 

kautta tai muutoin etämyyntiteitse alkoholijuomia ulkomailta juomien 

maahantuonti omaan käyttöön on sallittua vain, jos tilaaja itse tai myyjästä 

erillinen taho on kuljettanut alkoholijuomat maahan ja jonka mukaan muutoin 

maahantuontiin vaaditaan alkoholilain mukainen lupa, 34 artiklan vastainen 

määrällinen rajoitus tai vastaava toimenpide? 

8) Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myönteinen voidaanko järjestelmän 

katsoa olevan oikeutettu ja oikeasuhtainen ihmisten terveyden ja elämän 

suojelemiseksi? 

II. ASIAA KOSKEVAT OIKEUSSÄÄNNÖT 

II.1. UNIONIN OIKEUS 

5. Pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY1 1 artikla, 4 artiklan 1 kohta, 7 ja 

15 artikla kuuluvat seuraavasti: 

1 artikla 
Tarkoitus 

1 Tämän direktiivin tarkoituksena on pakkauksista ja pakkausjätteistä 
huolehtimisia koskevien kansallisien toimenpiteiden yhdenmukaistaminen, 
jotta voitaisiin toisaalta ehkäistä ja lieventää niiden vaikutuksia 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden ympäristöön ja varmistaa näin 
ympäristönsuojelun korkea taso ja toisaalta taata sisämarkkinoiden 
toiminta ja ehkäistä Jumpan esteiden syntyminen sekä kilpailun 
vääristyminen ja rajoittuminen yhteisössä. 

EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10. 
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2 Tätä varten tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden 
ensisijaisena tarkoituksena on pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen 
ja muina perusperiaatteina pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys ja 
muunlainen pakkausjätteiden hyödyntäminen sekä sitä kautta näiden 
jätteiden loppusijoituksen vähentäminen, 

4 artikla 
Pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen 

1. Jäsenvaltioiden on 9 artiklan mukaisesti pakkausjätteiden syntymisen 
ehkäisemiseksi toteutettavien toimenpiteiden lisäksi varmistettava muiden 
ehkäisevien toimenpiteiden toteuttaminen. 

Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansalliset ohjelmat, hankkeet 
tuottajan vastuun käyttöönottamiseksi pakkausten ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi tai niitä vastaavat toimenpiteet, joista päätetään 
tarvittaessa taloudellisia toimijoita kuuden, ja joiden avulla pyritään 
kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa esitetyt erilaiset 
pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet. Kyseisten 
toimien on oltava tämän direktiivin tavoitteiden mukaisia, sellaisina kuin 
ne määritellään 1 artiklan 1 kohdassa. 

7 artikla 
Palautus-, keruu- ja hyödyntämisjärjesteimät 

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisien 
järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan: 

a) kiduttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien 
käytettyjen pakkausten j a/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu, 
jotta ne voitaisiin käsitellä tarkoituksenmukaisimpien 
jätehuoltoratkaisujen mukaisesti, 

b) kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai 
hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, 

tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Asianomaisten alojen taloudellisten toimijoiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten on voitava osallistua näihin järjestelmiin. Järjestelmiä on 
sovellettava syrjintää harjoittamatta myös tuontituotteisiin, myös 
järjestelmiin pääsyä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja siitä 
mahdollisesti perittävien maksujen osalta, ja ne on suunniteltava siten, 
että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen 
perustamissopimuksen mukaisesti. 

2 Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ovat osa pakkauksia ja 
pakkausjätteitä koskevaa yleistä politiikkaa, ja niiden yhteydessä on 
otettava huomioon erityisesti ympäristönsuojelua ja kiduttajien terveyden 
turvaamista, turvallisuutta ja hygieniaa, pakattujen tuotteiden ja 
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käytettyjen materiaalien laadun, aitouden ja teknisten ominaisuuksien 
varmistamista sekä teollisten ja kaupallisien oikeuksien turvaamista 
koskevat vaatimukset. 

15 artikla 
Talo udell iset ohjauske i not 

Neuvosto päättää iässä direktiivissä määriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseen käytettävistä taloudellisista ohjauskeinoista 
asiaa koskevien perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Jos 
tällaisia toimenpiteitä ei toteuteta, jäsenvaltiot voivat yhteisön 
ympäristöpolitiikan periaatteiden, kuten "saastuttaja maksaa" -
periaatteen, mukaisesti ja perustamissopimuksesta johtuvia velvoitteita 
noudattaen toteuttaa toimenpiteitä kyseisien tavoitteiden saavuttamiseksi 

IL2. SUOMEN OIKEUS 

6. Jäljempänä esitetään asiaa koskevia Suomen säännöksiä lähinnä sellaisena kuin 

ne olivat voimassa ennakkoratkaisupyynnössä kuvatun käräjäoikeudessa syyksi 

luetun teon tekemisen aikana. 

7. Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 1 §:n 1, 2 ja 

3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §, 5 §, 6 §:n 1 kohta, 7 § ja 10 § kuuluvat 

seuraavasti: 

1§ 
Soveltamisala 

Eräistä juomapakkauksista on suoritettava valtiolle valmisteveroa sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Tätä lakia ei sovelleta nestepakkauskartongista valmistettuihin 
juomapakkauksiin. 

Tätä lakia ei sovelleta juomapakkauksiin, jos tämän lain liitteenä olevassa 
verotaulukossa tarkoitettuja juomia on valmistanut oikeudellisesti ja 
taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton 
valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien 
juomapakkausten sisältämä juomamäärä on enintään 50 000 litraa. 
Valmistajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon 
määrästä on vaadittaessa esitettävä tulliviranomaiselle luotettava selvitys. 

3§ 
Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 



8 

1) juomapakkauksella lain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja 
juomia sisältävää vähittäismyyntipakkausta, jos pakkauksen tilavuus on 
enintään viisi litraa; vähittäismyyntipakkauksena pidetään myös 
vastaavanlaista pakkausta ravitsemistoiminnan yhteydessä; 

2) toimivalla palautusjärjestelmällä sellaista panttiin perustuvaa 
järjestelmää, jossa juomien pakkaaja tai maahantuoja yksin tai jätelaissa 
(1072/1993) tai Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa vastaavassa 
lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla on huolehtinut juomapakkausten 
uudelleentäytöstä tai kierrätyksestä siten, että pakkaus täytetään 
uudelleen tai pakkaus hyödynnetään raaka-aineena; 

3) valmistamisella myös juomien pakkaamista. 

Pakkausta, joka täytetään juuri ennen myyntiä ja jonka sisältö on 
tarkoitettu juotavaksi välittömästi oston jälkeen, ei pidetä tässä laissa 
tarkoitettuna juomapakkauksena. 

4§ 
Verovelvollisuus 

Verovelvollisuudesta säädetään valmisteverotuslaissa sekä alkoholi- ja 
alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 5 §:ssä. 

5§ 
Veron määrä 

Vero on 51 senttiä litralta pakattua tuotetta. 

6 §  
Verottomuus 

Verottomia ovat: 

1) juomapakkaukset, jos pakkaus kuuluu 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuun toimivaan palautusjärjestelmään; 

7§ 
Tuottajatiedostoon merkitseminen 

Sen, joka valmisteverotuslain 22 §:n mukaisesti antamassaan 
veroilmoituksessa ilmoittaa, että juomapakkaukset kuuluvat 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan palautusjärjestelmään, 
tulee osoittaa, että Pirkanmaan ympäristökeskus on hyväksynyt 
juomapakkausten palautusjärjestelmän tuottajatiedostoon siten kuin 
jätelain 50 b ja 50 c §:ssä säädetään tai että juomapakkaukset on 
hyväksytty Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännön mukaiseen 
vastaavaan tiedostoon. Ympäristöviranomaisten on ilmoitettava 
tiedostoon tehtävistä muutoksista välittömästi Tullihallitukselle. Jos 
tuottajatiedoston tiedot aiheuttavat muutoksia verovelvollisen 
verotukseen, muutoksia sovelletaan tietojen toimittamista seuraavan 
kalenterikuukauden verotuksessa. 

10 § 
Jätelain soveltaminen juomapakkauksiin 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, juomapakkauksiin voidaan 
soveltaa jätelaissa ja sen nojalla annettuja juomapakkauksia koskevia 
säännöksiä. 



Valtioneuvoston asetuksen eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä 

(180/2005) 1 §, 2 §, 3 § ja 5:n 1 momentti kuuluvat seuraavasti: 

1§ 
Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin 
juomapakkauksiin ja sen 2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan 
palautusjärjestelmään. 

2 §  
Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 

1) pakkaajalla eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa 
tarkoitettujen juomien pakkaajaa ja ammattimaista maahantuojaa; 

2) palautusjärjestelmän ylläpitäjällä pakkaajaa, jätelain 18 g §:ssä 
tarkoitettua useamman pakkaajan yhteistoimintajärjestelyä tai 
tuottajayhteisöä, joka ylläpitää toimivaa palautusjärjestelmää. 

3§ 
Toimiva palautusjärjestelmä 

Pakkausten palautusjärjestelmä, jonka Pirkanmaan ympäristökeskus on 
jätelain 50 c §:n mukaisesti merkinnyt tuottajatiedostoon ja jossa 
pakkausten pantti on vähintään 4 §:n mukainen, katsotaan toimivaksi 
palautusjärjestelmäksi. 

5§ 
Uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoite 

Tavoitteena toimivan palautusjärjestelmän ylläpitäjälle on, että: 

1) uudelleenkäytettävistä juomapakkauksista palautuu 
uudelleentäytettäväksi vähintään 90 prosenttia; 

2) metallisista juomapakkauksista palautuu materiaalina 
hyödynnettäväksi vähintään 90 prosenttia; 

3) muista kertaalleen täytettävistä juomapakkauksista palautuu 
materiaalina hyödynnettäväksi vähintään 80 prosenttia. 

Valmisteverotuslain (1469/1994) 1 §, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 

7 §:n 6 ja 6 a kohta, 9 §:n 3 momentti ja 10 §:n 1 momentti kuuluvat seuraavasti 

ü 

Valmisteveroa suoritetaan valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 
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2 §  

Tätä lakia sovelletaan, mikäli asianomaisessa valmisteverolaissa ei toisin 
säädetä, kannettaessa valmisteveroa seuraavista tuotteista: 

- mineraaliöljyt 

- alkoholi ja alkoholijuomat 

- valmistettu tupakka. 

Tätä lakia sovelletaan, sen mukaan kuin asianomaisessa 
valmisteverolaissa säädetään, kannettaessa valmisteveroa myös muista 
kuin 1 momentissa mainituista tuotteista. 

Valmisteveron alaisista tuotteista kannettavan veron perusteesta ja 
määrästä säädetään asianomaisessa valmisteverolaissa. 

3§ 

Valmisteveron alaisia ovat 2 §:ssä tarkoitetut tuotteet, jotka Suomessa 
valmistetaan tai vastaanotetaan yhteisön toisesta jäsenvaltiosta sekä 
tuotteet, jotka tuodaan Suomeen yhteisön ulkopuolelta. 

7§ 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

6) kaukomyynnillä myyntiä, jossa muu kuin valtuutettu varastonpitäjä, 
rekisteröity tai rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja ostaa toisesta 
jäsenvaltiosta valmisteveron alaisia tuotteita, jotka kaukomyyjä tai joku 
tämän puolesta lähettää tai kuljettaa suoraan tai toisen jäsenvaltion 
kautta; (29.6.2007/756) 

6 a) kaukomyyjällä myyjää, joka myy tuotteita Suomeen 6 kohdan 
mukaisesti·, (29.6.2007/756) 

9§ 

Rekisteröimättömän elinkeinonharjoittajan ja 10 §:n 4 momentissa 
tarkoitetun verovelvollisen sekä kaukomyyjän, jolla ei ole Suomessa 
veroedusta)aa, on ennen tuotteiden lähettämistä toisesta jäsenvaltiosta 
Suomeen tehtävä 25 §:ssä tarkoitetulle tulliviranomaiselle ilmoitus 
lähetettävistä tuotteista ja asetettava vakuus tuotteista kannettavien 
valmisteverojen suorittamisesta. (29.6.2007/756) 

10 § 

Valtuutettu varastonpitäjä on verovelvollinen verottomasta varastosta 
kulutukseen luovutetuista tuotteista ja varastossa todetusta verotettavasta 
hävikistä. Jos valtuutettu varastonpitäjä valmistaa Suomessa tuotteita 
toisen Suomessa toimivan valtuutetun varastonpitäjän lukuun ja tämän 
toimeksiannosta, Tullihallitus voi hakemuksesta määrätä, että 
verovelvollinen on toimeksiantaja. Rekisteröity ja rekisteröimätön 
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elinkeinonharjoittaja ovat verovelvollisia vastaanottamistaan tuotteista. 
Veroedustaja on verovelvollinen Suomessa vastaanotetuista tuotteista. Jos 
kaukomyynnissä ei ole asetettu veroedustajaa, on kaukomyyjä 
verovelvollinen Suomessa vastaanotetuista tuotteista. Kun yksityishenkilö 
ostaa muuten kuin kaukomyynnillä toisesta jäsenvaltiosta tuotteita, jotka 
toinen yksityishenkilö tai ammattimainen elinkeinonharjoittaja kuljettaa 
Suomeen, verovelvollinen on yksityishenkilö sekä se, joka osallistuu 
tuotteiden kuljettamiseen, ja se, joka pitää tuotteita hallussaan Suomessa. 
(29.6.2007/756) 

Alkoholilain (1143/1994) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 kohta 

sekä 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 13 §, 14 § ja 36 §:n 1 kohta kuuluvat 

seuraavasti: 

1§ 
Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä 
alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja 
terveydellisiä haittoja. 

2 §  
Lain soveltamisala 

Tämä laki koskee alkoholipitoisia aineita, niiden valmistusta, 
maahantuontia, maastavientiä, myyntiä ja muuta luovutusta, käyttöä, 
hallussapitoa ja kuljetusta sekä alkoholijuomien mainontaa. 

3 § (4.1.2001/1) 
Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) alkoholipitoisella aineella sellaista ainetta tai tuotetta, joka sisältää 
enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; 

3) alkoholittomalla juomalla nautittavaksi tarkoitettua juomaa, joka 
sisältää enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; sekä 

4) alkoholiyhtiöllä valtion kokonaan omistamaa osakeyhtiötä, jonka 
tehtävänä on huolehtia sille tässä laissa yksinoikeudeksi säädetyn 
vähittäismyynnin harjoittamisesta. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin alkoholipitoisiin aineisiin 
luetaan alkoholijuomat, alkoholivalmisteet ja väkiviina. Tässä laissa 
tarkoitetaan: 

1) alkoholijuomalla nautittavaksi tarkoitettua juomaa, joka sisältää 
enintään 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia', 

2) miedolla alkoholijuomalla alkoholijuomaa, joka sisältää enintään 
22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; 
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3) väkevällä alkoholijuomalla alkoholijuomaa, joka sisältää enemmän 
kuin 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia; 

4) väkiviinalla etyylialkoholia ja etyylialkoholin vesiliuosta, joka sisältää 
enemmän kuin 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja joka ei ole 
denaturoitu; 

5) alkoholivalmisteella alkoholipitoista ainetta, joka ei ole alkoholijuoma 
eikä väkiviina ja joka voi olla denaturoitu. 

8 §  
Alkoholijuomien ja väkiviinan kaupallinen maahantuonti ja 

väkiviinan maahantuontilupa 
Alkoholijuomia saa tuoda maahan ilman erillistä maahantuontilupaa 
omaa käyttöä varten sekä kaupalliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen. 
Omaa kulutuskäyttöä varten tapahtuvasta maahantuonnista määrätään 
tarkemmin 10 §:n nojalla. Kaupallisessa tai muussa elinkeino-
tarkoituksessa alkoholijuomia käyttävä tarvitsee maahan tuotavan 
alkoholijuoman osalta toimintaansa tämän lain mukaisen erillisen 
luvan. (8.1.1991/1) 

13 § 
Alkoholiyhtiön vähittäismyynti 

Alkoholiyhtiöllä on 14 §:ssä tarkoitettua myyntiä lukuun ottamatta 
yksinoikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä. 

Alkoholiyhtiö saa harjoittaa 1 momentissa tarkoitettujen alkoholijuomien 
vähittäismyyntiä vain lupaviranomaisen hyväksymässä 
alkoholijuomamyymälässä, joka on sijainniltaan asianmukainen ja jossa 
valvonta voidaan tehokkaasti järjestää.(30.8.2002/764) 

Sen estämättä mitä 2 momentissa säädetään, alkoholiyhtiö voi harjoittaa 
alkoholijuomien vähittäismyyntiä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

14 i (30.8.2002/764) 
Vähittäismyyntilupa 

Käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 
sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi 
harjoittaa se, jolle lupaviranomainen on myöntänyt tätä koskevan 
vähittäismyyntiluvan. 

Käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia 
sisältävän alkoholijuoman vähittäismyyntiä saa alkoholiyhtiön lisäksi 
sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin lupaviranomaisen 
luvalla harjoittaa se, jolle on myönnetty lupa kyseisen tuotteen 
valmistamiseen. 
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Alkoholijuoman vähittäismyyntilupa voidaan myöntää sille, jolla 
harkitaan olevan tähän toimintaan tarvittavat edellytykset ja vaadittava 
luotettavuus. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain 
lupaviranomaisen hyväksymässä myyntipaikassa, joka paikan sijainnin ja 
myyntitilojen sekä toiminnan osalta on asianmukainen ja jossa myynti on 
järjestetty niin, että tehokas valvonta on mahdollinen. 

36 § (17.11.1995/1281) 
Alkoholiyhtiön tehtävät 

Alkoholiyhtiön tehtävänä on: 

1) huolehtia sille tässä laissa yksinoikeudeksi säädetyn vähittäismyynnin 
harjoittamisesta; sekä 

11. Jätelain (1072/1993) 18 h §:n 3 momentti, 18 k §, 50 b § ja 50 c § kuuluvat 

seuraavasti: 

18 h § (4.6.2004/452) 
Eräiden muiden toimijoiden velvollisuudet 

Jäljempänä 18 k§:ssä tarkoitettujen juomien myyjän ja muun jakelijan on 
otettava näiden juomien ostajalta vastaan tyhjät juomapakkaukset. 

18 k§ (3.12.2004/1040) 
Eräät juomapakkaukset 

Mitä tässä laissa säädetään tuottajavastuuseen perustuvasta 
uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta sekä 
tuottajasta, koskee vastaavasti eräiden juomapakkausten valmisteverosta 
annetun lain (1037/2004) 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
toimivaa palautusjärjestelmää ja mainitun lain 4 §:ssä tarkoitettuja 
verovelvollisia 

50 b § (22.12.2009/1583) 
Ilmoitus tuottajatiedostoon 

Edellä 18 b §:ssä tarkoitetun tuottajan on tehtävä Pirkanmaan 
ympäristökeskukselle ilmoitus tuottajatiedostoon merkitsemistä varten. 
Vastaavasti tuottajayhteisön on tehtävä ilmoitus tuottajatiedostoon 
hyväksymistä varten, jolloin sen piiriin kuuluvan tuottajan ei tarvitse 
erikseen tehdä ilmoitusta. Pirkanmaan ympäristökeskukselle on 
ilmoitettava myös oleellisista toiminnan muutoksista ja toiminnan 
lopettamisesta sekä tuottajayhteisön jäsenten ja sopimusosapuolten 
muutoksista. 

Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot ja selvitykset tuottajasta ja 
toiminnasta sekä käytöstä poistettujen tuotteiden uudelleenkäytöstä, 
hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, joiden perustella voidaan 
arvioida järjestelyjen asianmukaisuus. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
tuottajan on esitettävä selvitys 18 m §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
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vakuudesta. Tuottajayhteisöjen ilmoituksessa on lisäksi esitettävä 
tarvittavat tiedot sopimuksista ja säännöistä, joiden perusteella voidaan 
arvioida, täyttääkö toiminta lain 18 g §:n 2 ja 3 momentissa säädetyt 
vaatimukset. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 
ilmoituksen sisällöstä. 

Tuottajatiedostoon merkitään myös ympäristöministeriön 
virvoitusjuomaverosta annetun lain 4 §:n ja alkoholi- ja 
alkoholijuomaverosta annetun lain 7 §:n nojalla tekemät päätökset 
vähittäismyyntipäällysten kierrätysjärjestelmän hyväksym isestä. 

Sen, joka valmisteverotuslain (1469/1994) 22 §:n mukaisessa 
veroilmoituksessaan ilmoittaa juomapakkausten kuuluvan eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettuun toimivaan palautusjärjestelmään, on tehtävä 
juomapakkausten palautusjärjestelmästä ilmoitus Pirkanmaan 
ympäristökeskukselle tuottajatiedostoon hyväksymistä varten. 
Ilmoituksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 1 ja 2 momentissa 
säädetään 

50 c § (4.6.2004/452) 
Tuottajatiedostoon merkitseminen ja hyväksyminen 

Pirkanmaan ympäristökeskus merkitsee tuottajan tuottajatiedostoon. 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajaa ei voida merkitä tiedostoon 
ilman selvitystä 18 m §:n 2 momentissa tarkoitetusta vakuudesta. 

Tuottajayhteisö hyväksytään tuottajatiedostoon, jos ilmoitukseen 
liitettyjen selvitysten perusteella tai muutoin osoitetaan, että: 

1) toimintaa hoidetaan tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten 
mukaisesti; 

2) tuotteiden ja niistä muodostuvien jätteiden uudelleenkäytössä, 
hyödyntämisessä ja muussa jätehuollossa otetaan huomioon tässä laissa 
tai sen nojalla säädetyt uudelleenkäyttöä ja hyödyntämistä koskevat 
tavoitteet ja muut velvoitteet; 

3) tuottajayhteisö on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen 
riittävän vakavarainen asianmukaisten jätehuoltotoimenpiteiden 
varmistamiseksi taikka että se vaadittaessa asettaa riittävän vakuuden. 

Tuottajayhteisön tuottajatiedostoon hyväksymistä koskevan ilmoituksen 
johdosta on tehtävä päätös. Tiedostoon merkitsemisen tai hyväksymisen 
yhteydessä ympäristökeskus voi asettaa tarpeellisia velvoitteita tämän lain 
ja sen nojalla annettujen säädösten asettamien velvoitteiden täyttämiseksi 
ja toiminnan valvomiseksi. 

Mitä edellä 1-3 momentissa säädetään tuottajan tai tuottajayhteisön 
hyväksymisestä tuottajatiedostoon, koskee soveltuvin osin myös eräiden 
juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 3 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetun toimivan palautusjärjestelmän hyväksymistä. 
(3.12.2004/1040) 
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tuottajatiedostoon 
merkitsemisessä tai hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä ja 
3 momentissa tarkoitettuun päätökseen sisällytettävistä velvoitteista. 
(25.4.2008/277) 

Rikoslain (39/1989) 50 a luvun, jonka otsikko on alkoholirikoksista, 1 §, 2 § ja 

4 §:n 1 momentti kuuluvat seuraavasti: 

1 § (14.8.2009/641) 
Alkoholirikos 

Joka alkoholilain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti 

1) valmistaa alkoholijuomaa tai väkiviinaa, 

2) tuo maahan alkoholijuomaa tai väkiviinaa, 

3) myy, välittää tai muutoin toiselle luovuttaa alkoholijuomaa tai 
väkiviinaa, 

4) pitää hallussaan tai kuljettaa väkiviinaa, 

5) pitää hallussaan tai kuljettaa alkoholijuomaa myyntitarkoituksessa tai 

6) pitää hallussaan tai kuljettaa laittomasti valmistettua tai maahan 
tuotua alkoholijuomaa, 

on tuomittava alkoholirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
kahdeksi vuodeksi. 

Edellä 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun rikoksen yritys on 
rangaistava. 

2 § (14.8.2009/641) 
Törkeä alkoholirikos 

Jos alkoholirikoksessa 

1) rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä alkoholijuomaa tai 
väkiviinaa, 

2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 

3) rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen 
erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä tai 

4) alkoholijuomaa tai väkiviinaa levitetään häikäilemättömällä tavalla 
alaikäisille tai toisen riippuvaista asemaa hyväksi käyttäen 

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on 
tuomittava törkeästä alkoholirikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi 
kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. 

Yritykseen on vastaavasti sovellettava, mitä 1 §:ssä säädetään yrityksestä. 

4 § (14.8.2009/641) 
Määritelmät 
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Alkoholijuomana tai väkiviinana pidetään tässä luvussa alkoholilaissa 
tarkoitettua alkoholijuomaa tai väkiviinaa. 

III. OIKEUDELLINEN ARVIOINTI 

III. l  Ensimmäinen kysymys 

13. Ensimmäisellä kysymyksellä ennakkoratkaisun esittänyt tuomioistuin olennaisesti 

kysyy, onko Suomen järjestelmää, jossa juomapakkausvero kannetaan 

pakkauksista, jotka eivät kuulu palautusjärjestelmään, tutkittava suhteessa SEUT 

110 artiklaan SEUT 34 artiklan asemasta. 

14. Komissio katsoo, että kysymys tulisi uudelleen muotoilla seuraavasti: 

Onko säännöissä juomapakkausten maksuista kyse täydellisestä 

yhdenmukaistamisesta vai onko tässä yhteydessä SEUT 34-36 artikla 

sovellettavissa? 

15. Aluksi on todettava, että kaikkia kansallisia toimenpiteitä alalla, joka on ollut 

unionin tasolla tyhjentävän yhdenmukaistamisen kohteena, on arvioitava 

suhteessa kyseisen yhdenmukaistamistoimenpiteen säännöksiin eikä suhteessa 

SEUT-sopimuksen määräyksiin (ks. asia C-37/92, Vanacker ja Lesage, tuomio 

12.10.1993, Kok. s. 1-4947, 9 kohta; asia C-324/99, DaimlerChrysler, tuomio 

13.12.2001, Kok. s. 1-9897, 32 kohta; ja asia C-322/01, Deutscher 

Apothekerverband, tuomio 11.12.2003, Kok. s. I- 14887, 64 kohta). 

16. Direktiivin 94/62/EY tarkoituksena on pakkauksista ja pakkausjätteistä 

huolehtimisesta koskevien kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaistaminen, jotta 

voitaisiin ehkäistä ja lieventää niiden vaikutuksia ympäristöön. Sen 

yhdenmukaistamisvaikutus on kuitenkin rajallinen. Unionin tuomioistuin on 

katsonut, että direktiivillä 94/62/EY ei ole toteutettu pakkausten uudelleenkäytön 

ja pakkausjätteiden hyödyntämisen välistä arvojärjestystä. Direktiivi ainoastaan 

sallii jäsenvaltioiden edistää pakkausten uudelleenkäsittely]ärjestelmiä ympäristön 

kannalta hyväksyttävällä tavalla eikä siten täysin yhdenmukaista kansallisia 

järjestelmiä, jotka on tarkoitettu edistämään pakkausten uudelleen käyttöä. Siten 

direktiivin 94/62/EY säännöksiä on luettava SEUT-sopimuksen velvoitteiden 
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valossa (ks. asia C-309/02, Radberger Spitz, tuomio 14.12.2004, Kok. s. 1-11763, 

33 kohtaja asia C-463/01, komissio v. Saksa, tuomio 14.12.2004, Kok. s. 1-11705, 

40 kohta). 

17. Direktiivin 94/62/EY 15 artiklan mukaan Suomi on, koska 

yhdenmukaistamistoimenpiteet puuttuvat, ottanut käyttöön kansallisen 

verotukseen perustuvan järjestelmän keinona pyrkiä kestävään pakkaamiseen ja 

siten edistää ympäristöpolitiikan tavoitteita. Tuosta toimenpiteestä säädetään 

eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa (1037/2004). Lain 

mukaan juomapakkaukset, jotka eivät kuulu palautusjärjestelmään, ovat 

valmisteveronalaisia. Edellisessä kohdassa viitatun oikeuskäytännön mukaan 

toimenpiteen on kunnioitettava SEUT-sopimuksesta johtuvia velvoitteita. 

18. Yksi tällaisten velvoitteiden lähde on SEUT 34 artikla, joka koskee unionin 

sisäistä tuontia ja kieltää kaikki tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan 

vastaavat toimenpiteet - fiskaalisia toimenpiteitä lukuun ottamatta -

jäsenvaltioiden välillä. Toisesta määrätään SEUT 110 artiklassa, jolla pyritään 

varmistamaan tavanomaisilla kilpailun edellytyksillä tapahtuva tavaroiden vapaa 

liikkuminen jäsenvaltioiden välillä poistamalla kaikenlainen suojelu, joka voi 

aiheutua muiden jäsenvaltioiden tuotteita syrjivien sisäisten verojen 

soveltamisesta, sekä taata, että sisäiset verot ovat täysin neutraaleja kotimaisten ja 

maahan tuotujen tuotteiden välisen kilpailun osalta (ks. asia C-l34/07 Kawała, 

tuomio 10.12.2007, Kok. s. 1-703, 27 kohta; asia C-313/05, Brzeziński, tuomio 

18.1.2007, Kok. s. 1-513, 27 kohtaja siinä viitattu oikeuskäytäntö sekä asia Ο

Ι 67/05, komissio v. Ruotsi, tuomio 8.4.2008, Kok. s. 1-2127, 40 kohta). 

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 34 artiklan soveltamisalaan eivät 

kuulu S EUT-sopimuksen muissa erityismääräyksissä tarkoitetut kaupan esteet ja 

että SEUT 110 artiklassa tarkoitetut veronluonteiset tai vaikutuksiltaan tullia 

vastaavat kaupan esteet eivät kuulu 34 artiklassa olevan kiellon piiriin (ks. asia C-

134/07, Kawała, 23 kohta; asia C-313/05, Brzeziński, 50 kohta ja asia C-383/01, 

De Danske Bilimportører, tuomio 17.6.2003, Kok. s. 1-6065, 32 kohta). 

19. Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetussa laissa säädetty järjestelmä on 

selvästi luonteeltaan fiskaalinen ja sitä ei kanneta sen perusteella, että 

juomapakkaukset ylittäisivät Suomen rajan, vaan sitä kannetaan kaikista 

juomapakkauksista, jotka eivät kuulu palautusjärjestelmään. Kysymyksessä oleva 
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valmistevero kuuluu yleiseen sisäiseen tavaroiden verotusjärjestelmään, jota 

sovelletaan systemaattisesti juomapakkauksiin objektiivisen kriteerin perusteella 

(ts. kuuluvatko ne vai ei palautusjärjestelmään) ja riippumatta niiden alkuperästä 

(ts. sitä sovelletaan samoin sekä maahan tuotuihin että kotimaisiin 

juomapakkauksiin). Näin ollen Suomen verotukseen pohjautuva järjestelmä 

kuuluu SEUT 110 artiklan soveltamisalaan (ks. tältä osin C-134/07 Kawała, 

26 kohta ja asia C-313/05, Brzeziński, 23 ja 24 kohta). Kysymyksessä olevaa 

kansallista toimenpidettä, jonka väitetään rajoittavan unionin sisäistä kauppaa, ei 

voida samanaikaisesti arvioida SEUT 34 ja 110 artiklan perusteella (ks. asia C-

213/96, Outokumpu, tuomio 2.4.1998, Kok. s. 1-1777, 19 kohta ja C-383/01, De 

Danske Bilimportører, 33 kohta). 

20 Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että oikea oikeusperusta 

juomapakkausten, jotka eivät kuulu palautusjärjestelmään, valmisteveron 

arvioinnille on SEUT 110 artikla. 

III.2 Toinen kysymys 

21. Komissio katsoo, ettei SEUT 110 artikla tule sovellettavaksi, sillä vaatimukset 

vapautukselle juomapakkausten valmisteverosta ovat samat kotimaisten juomien 

osalta kuin toisista jäsenvaltioista tuotujen juomien osalta. Kotimaisia ja 

ulkomaisia toimijoita kohdellaan samalla tavoin. 

22. Eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain tavoitteena on ehkäistä 

pakkausjätteiden syntymistä ohjaamalla alan toimijoiden valintaa 

juomapakkausten markkinoille tulossa siten, että ympäristölle haitallisimpien eli 

kertakäyttöisten juomapakkausten käyttö olisi mahdollisimman vähäistä siten, että 

verotuksella suositaan niitä pakkauksia, jotka kuuluvat pantilliseen 

palautusj ärj estelmään. 

23. Valmisteveroa sovelletaan erotuksetta kotimaisten ja ulkomaisten 

virvoitusjuomien ja alkoholijuomien pakkauksiin. Veron määrä perustuu pakatun 

tuotteen tilavuuteen. Veroa ei kuitenkaan kanneta pantilliseen 

palautusjärjestelmään kuuluvasta pakkauksesta, joka täytetään uudelleen tai 

hyödynnetään raaka-aineena. Juomien pakkaaja tai maahantuoja voi halutessaan 

saada verovapauden. Suomalaisessa järjestelmässä taloudellisella toimijalla, joka 

tuo virvoitusjuomia tai alkoholijuomia markkinoille Suomessa, kotimaassa tai 
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ulkomailla valmistettuja on mahdollisuus valita maksaako hän asiaa koskevan 

juomapakkausvalmisteveron vai liittyykö hän hyväksyttyyn toimivaan keräys- ja 

palautusjärjestelmään vai perustaako hän itse tällaisen järjestelmän ja saa siten 

verovapauden. Suomessa on useita juomapakkausten palautusjärjestelmiä myös 

koko maan kattavia ja avoimia kaikille liittyä jäseniksi ja jotka soveltavat samoja 

ehtoja sekä kotimaisiin että ulkomaisiin toimijoihin. 

24. Valmistevero toimii siten kannustimena kierrätykseen, uudelleenkäyttöön ja 

erityisesti uudelleentäyttöön. Tämä on yhdenmukainen pakkausjätteiden 

ympäristöhaittojen vähentämisen tavoitteiden kanssa, kuten säädetään 

direktiivissä 94/62/EY ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdassa, 4 artiklan 

1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 94/62/EY 

15 artiklan mukaan toteuttaa taloudellisia ohjauskeinoja direktiivin tavoitteiden 

edistämiseksi, muun muassa ottamalla käyttöön "saastuttaja maksaa" -periaatteen, 

koska neuvosto ei ole toteuttanut tällaisia toimenpiteitä. 

25. Komissio on antanut vuonna 2009 tiedonannon juomapakkauksista, 

panttijärjestelmistä ja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta2, jossa se on muun 

ohessa katsonut, että tällaiset palautusjärjestelmät voivat olla veroperusteisia ja 

niiden tulisi olla syrjimättömiä. 

26. Komissio katsoo, että Suomen kyseinen lainsäädäntö on riittävästi 

täytäntöönpannut direktiivin 94/62/EY erityisesti, että se täyttää 7 artiklan 

1 kohdan toisen alakohdan vaatimukset. 

III.3. Kolmas kysymys 

27. Koska vastaus kysymykseen 1 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 3. 

III.4 Neljäs kysymys 

28. Kuten on esitetty vastauksessa ensimmäiseen kysymykseen, palautusjärjestelmää 

on arvioitava perussopimusten määräysten mukaan, koska pakkausten uudelleen 

2 Communication from the Commission - Beverage packaging, deposit systems and free movement of 
goods (2009/C 107). 
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käytön edistämiseen tarkoitettuja kansallisia järjestelmiä ei ole täysin 

yhdenmukaistettu direktiivillä 94/62/EY (ks. asia C-463/01, komissio v. Saksa, 

tuomio 14.12.2004, Kok. s. 1-11705, 43-45 kohta). On myös todettu, että 

keskinäisen poissulkevuuden valossa Suomen järjestelmää on tarkasteltava SEUT 

110 artiklan mukaisesti eikä SEUT 34-36 artiklan mukaisesti. Vaikka SEUT 

110 artiklaa ei ole rikottu (ks. vastaukset edellä kysymyksiin 1 ja 2), voi silti olla 

tarpeen arvioida Suomen järjestelmän yhteensopivuutta direktiivin 94/62/EY 

yksittäisten säännösten kanssa. 

29. Koska vastaus kysymykseen 3 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 4. 

III. 5 Viides kysymys 

30. Ennen kysymykseen vastaamista komissio tekee kaksi alustavaa huomiota. 

31. Taustana kysymykseen komissio selvittää ensiksi hieman Suomen 

alkoholijuomien järjestelmää. Alkoholipitoisista aineista aiheutuvien 

yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi Suomi 

on antanut alkoholilain (1143/1994) alkoholikulutuksen ohjaamiseksi. 

Alkoholilaissa säädetään sen 2 §:n 1 momentin mukaan alkoholipitoisista 

aineista, niiden valmistuksesta, maahantuonnista, maastaviennistä, myynnistä ja 

muusta luovutuksesta, käytöstä, hallussapidosta ja kuljetuksesta sekä 

alkoholijuomien mainonnasta. Käsitteellä alkoholipitoinen aine tarkoitetaan 

sellaista ainetta tai tuotetta, joka sisältää enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia 

etyylialkoholia 

32. Alkoholilain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 13 §:n mukaan alkoholin vähittäis

myynnin yksinoikeus Suomessa kuuluu valtion kokonaan omistamalle 

osakeyhtiölle, Alko Oy:lle. 

33. Merkittävimmästä poikkeuksesta vähittäismyyntimonopoliin säädetään 

alkoholilain 14 §:n 1 momentissa, jonka mukaan käymisteitse valmistetun 

enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman 

vähittäismyyntiä saa Alko Oy:n lisäksi harjoittaa se, jolle lupaviranomainen on 

myöntänyt tätä koskevan vähittäismyyntiluvan. Toisesta rajoitetummasta 

poikkeuksesta säädetään alkoholilain 14 §:n 2 momentissa. Käymisteitse 
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valmistettujen enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien tiettyjen 

alkoholijuomien vähittäismyyntiä suoraan tilalla saa sosiaali- ja 

terveysministeriön määräämin ehdoin lupaviranomaisen luvalla harjoittaa se, jolle 

on myönnetty lupa kyseisen tuotteen valmistamiseen.3 

34. Alkoholilain 8 §:n 1 momentilla alkoholijuomien maahantuonti ilman erillistä 

maahantuontilupaa on sallittu a) omaa käyttöä varten, taikka b) kaupalliseen tai 

muuhun elinkeinotarkoitukseen. Siinä myös säädetään, että kaupallisessa tai 

muussa elinkeinotarkoituksessa alkoholijuomia käyttävä tarvitsee maahan 

tuotavan alkoholijuoman osalta toimintaansa erillisen luvan. 

35. Suomen viranomaiset tulkitsevat, että alkoholilain 8 §:n 1 momentti sallii 

alkoholijuomien ostamisen toisesta jäsenvaltiosta etäviestintävälineitä käyttäen 

kuten postitilauksena, puhelinmyyntinä ja Internet-sivustoilta, jos ostettujen 

alkoholijuomien omistusoikeus kiistattomasti siirtyy juomat tilanneelle ostajalle 

ennen niiden maahantuontia henkilökohtaiseen kulutukseen. Tämä tarkoittaa, a) 

että juomat on maksettava ulkomaalaiselle myyjälle ennen kuin ne tuodaan 

Suomeen ja b) juomat tilannut joko itse kuljettaa alkoholijuomat Suomeen tai 

järjestää itse alkoholijuomien kuljetuksen Suomeen.4 

36. Suomen viranomaiset katsovat, että alkoholilaki muutoin kieltää alkoholijuomien 

etämyynnin toisesta jäsenvaltiosta Suomeen. Etämyynnillä tarkoitetaan kauppaa, 

jossa alkoholijuomat ostetaan toisesta jäsenvaltiosta ja sitten etämyyjä tai joku 

muu tämän puolesta kuljettaa tai lähettää juomat Suomeen joko suoraan tai 

välillisesti. Tämä tulkinta näyttää pohjautuvan siihen periaatteeseen, että 

alkoholijuomien vähittäismyyntiä Suomessa saa harjoittaa, lukuun ottamatta 

rajoitetusti lupaviranomaisen luvalla käymisteitse valmistettuja enintään 4,7 

tilavuusprosentin tai enintään 13 tilavuusprosentin alkoholijuomia, kuten edellä 

33 kohdassa on selostettu, lopullisille kuluttajille ainoastaan vähittäismyyntiluvan 

3 Käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman 
myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (852/1995) 
2 §:n mukaan lupa alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuun vähittäismyyntiin voidaan myöntää 
ainoastaan tilaviinin ja sahdin valmistajalle. 

4 Ennakkoratkaisupyynnössä (22 kohta) viitataan tältä osin esim. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tuotevalvontaosaston tiedotteeseen 5.11.2007: STTV ja Tulli määrittivät alkoholijuomien 
kaukomyynnin säännöt sekä Eteläisen tullipiirin ja Valviran yhteistiedotteeseen 9.7.2009 Internet-
kaupan säännöksistä. 
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haltija. Alkoholilain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 13 §:n mukaan ainoastaan 

valtion kokonaan omistama Alko Oy voi saada tällaisen luvan. Rangaistuksista 

alkoholilaissa tarkoitettujen alkoholijuomien maahantuonnille säädetään rikoslain 

50 a luvussa. 

37. Toiseksi on huomattava, että sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 

2000/3 l/EY5 3 artiklan 2 kohdassa kielletään jäsenvaltioita rajoittamasta toisesta 

jäsenvaltiosta peräsin olevien tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen vapautta, 

Jäsenvaltiot voivat poiketa ainoastaan direktiivin 2000/3 l/EY 3 artiklan 2 kohdan 

säännöksistä, jos toimenpiteet täyttävät 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt 

edellytykset. Vaikka toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen myyjän 

alkoholijuomien myynnin tarjoaminen etäviestintävälineitä käyttäen kuuluu 

tietoyhteiskunnan palvelujen soveltamisalaan, kansalliset säännöt edellytyksistä 

alkoholijuomien etämyynnille eivät kuulu direktiivin 2000/3 l/EY soveltamisalaan 

(ks. asia C-108/09, Ker Optika bt, tuomio 2.12.2010, Kok. s. 1-12213, 28 ja 29 

kohta) 

38. Kysymyksellä 5 kansallinen tuomioistuin kysyy olennaisesti, onko kansallista 

säännöstä kuten alkoholilain 8§:n 1 momentti, siten kuin Suomen viranomaiset 

sitä tulkitsevat, jonka mukaan alkoholijuomien etämyynti toiseen jäsenvaltioon 

sijoittautuneen myyjän toimesta, koskee alkoholilain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan 

ja 13 §:n vähittäismyyntilupa, jos myyjä tai myyjän puolesta toimiva kuljettaa 

kyseiset alkoholijuomat asiakkaille Suomessa, arvioitava SEUT 37 artiklan vai 

SEUT 34 ja 36 artiklan valossa. 

39. Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Visnapuu oli 

tuonut muun ohessa olutta (4 507,30 litraa) ja siideriä (1 499,40 litraa). Oluen ja 

siiderin alkoholipitoisuutta ei kuitenkaan käy ilmi kansallisen tuomioistuimen 

ennakkoratkaisupyynnöstä. Komissio lähtee siitä olettamuksesta, että 

kysymyksessä oleva olut ja siideri ovat olleet yli 2,8 tilavuusprosenttista. Mikäli 

olut ja siideri ovat alle 2,8 tilavuusprosentista voisi ilmeisesti olla kysymyksessä 

syrjintä. 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/3 l/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä 
oikeudellisista näkökohdista ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä"), EYVLL 178, 17.7.2000, s. 1. 
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40. SEUT 34 ja 37 artiklan soveltamisalojen osalta, unionin tuomioistuin on tältä osin 

vahvistanut yleisen testin, jonka mukaan monopolin olemassaoloa ja toimintaa 

koskevia oikeussääntöjä on tutkittava suhteessa SEUT 37 artiklan määräyksiin, 

joita erityisesti sovelletaan kaupallisten valtion monopolien yksinoikeuksien 

käyttämiseen, kun sitä vastoin niitä vaikutuksia unionin sisäiseen kauppaan, joita 

on sellaisilla muilla kansallisen lainsäädännön oikeussäännöillä, jotka ovat 

erotettavissa monopolin toiminnasta mutta joilla on vaikutuksia tähän, on 

tutkittava SEUT 34 artiklan perusteella (ks. mm. asia C-189/91, Franzén, tuomio 

23.10.1997, Kok. s. 1-5909, 35 ja 36 kohta; asia C-170/04, Rosengrenym., tuomio 

5.6.2007, Kok, s. 1-4071, 17 ja 18 kohta ja asia C-456/10, ANETT, tuomio 

26.4.2012, 22 j a 23 kohta). 

41. Alkoholilain 3 §:n 1 momentin 4 kohta ja 13 § antavat alkoholijuomien 

vähittäismyynnin yksinoikeuden Suomen valtion kokonaan omistamalle Alko 

Oy:lle edellä esitetyin poikkeuksin. 

42. Sen vuoksi on tarpeen arvioida, koskevatko kansalliset säännökset, kuten 

alkoholilain 8 §:n 1 momentti sellaisina kuin Suomen viranomaiset sitä 

tulkitsevat, ja jotka kieltävät alkoholijuomien etämyynnin toisesta jäsenvaltiosta 

ilman vähittäismyyntilupaa, joka on annettu alkoholilain 3 §:n 1 momentin 

4 kohdan ja 13 §:n mukaisesti, suomalaisen alkoholimonopolin olemassaoloa tai 

sen toimintaa. 

43. Ensiksi alkoholilaissa monopolille säädettyyn erityiseen tehtävään kuuluu 

yksinoikeus alkoholijuomien vähittäismyynnille kuluttajille, tietyin poikkeuksin. 

On selvää, että tämä yksinoikeus ei kata kyseisten juomien maahantuontia (ks. 

asia C-170/04, Rosengren ym., 20 kohta kuin myös asia C-456/10 ANETT, 

25 kohta). 

44. Toiseksi alkoholilaki kuten Suomen viranomaiset sitä tulkitsevat sallii 

alkoholijuomien maahantuonnin ja hankinnan myyjältä toisesta jäsenvaltiossa 

etäviestimien välityksellä edellyttäen, että a) kyseisten juomien omistusoikeus 

siirtyy kiistattomasti ostajalle ennen kuin ne tuodaan Suomeen omaa kulutukseen; 

ja b) juomat tilannut henkilö joko itse kuljettaa alkoholijuomat Suomeen tai 

järjestää itse alkoholijuomien kuljetuksen Suomeen myyjästä riippumatta. Itse 

asiassa näyttää siltä, että alkoholijuomien etäostaminen perustuu kahteen laskuun: 
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yksi myyjältä kyseessä olevista alkoholijuomista ja toinen kuljetuksen 

järjestäjältä, joka on riippumaton myyjästä. 

Komissio katsoo, että tällainen konstellaatio, jossa myyjä on aktiivisesti osallisena 

ei ainoastaan kaupallisessa transaktiossa vaan myös alkoholijuomien 

kuljetuksessa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen, on vastoin suomalaisia säännöksiä, 

joissa varataan alkoholijuomien vähittäismyynti monopolille. 

Erityisesti tilanne, jossa toisessa jäsenvaltiossa oleva myyjä toimittaa etäostoina 

hankitut alkoholijuomat esimerkiksi ostajan kotiin tai toimipaikalle, liittyy 

olennaisesti alkoholijuomien vähittäismyyntiin Suomessa. Tällaisessa "kaupasta 

kotiovelle" ("from-shop-to-door") markkinoinnissa tosiasiallisesti rinnastuvat 

kuluttajat, jotka ostavat etäviestimien kautta toisesta jäsenvaltiosta, kuluttajiin, 

jotka ostavat näitä alkoholijuomia alkoholimonopolin myymälästä, ja siten 

muodostaa toiminnan, johon kuuluu alkoholijuomien myyminen lopullisille 

kuluttajille Suomessa. Tällaisella "myymälästä kotiovelle" myyjällä voi olla 

suhteellinen etu suomalaiseen alkoholimonopoliin, joka myy alkoholijuomia 

kuluttajille ja joka ei suorita kotiinkuljetuksia. Kaikki nämä aspektit 

(puhumattakaan hintaeroista) voivat suunnata suomalaiset kuluttajat, jotka 

haluavat hankkia alkoholijuomia muiden jäsenvaltioiden myyjien puoleen. 

Alkoholilaki kuitenkin luomalla monopolin poissulkee kilpailun alkoholijuomien 

vähittäismyynnissä. 

Siten kysymyksessä oleva alkoholijuomien etämyynti toisesta jäsenvaltiosta 

asiakkaille Suomessa koskee alkoholimonopolin erityistä tehtävää ja siten koskee 

kyseisen monopolin olemassaoloa ja toimintaa. 

Tätä tulkintaa käsitteellisesti tukevat arvonlisäveron ja valmisteveron järjestelmät. 

Arvonlisäverotuksessa etämyynnillä tarkoitetaan liiketoimia, joissa myyjä on 

vastuussa tavaroiden toimituksesta määräjäsenvaltioon yksityishenkilölle tai 

henkilölle, joka ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi (esimerkiksi 

postimyynti).6 Etämyytäessä valmisteveron alaisia tavaroita yksityisille 

valmistevero tavaroista kannetaan aina määräjäsenvaltiossa. Etämyynnillä 

tarkoitetaan kauppaa, jossa yksityishenkilö on ostanut sellaisia toisesta 
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jäsenvaltiosta kulutukseen jo luovutettuja valmisteveron alaisia tavaroita, kuten 

alkoholijuomia, jotka etämyyjä tai joku tämän puolesta on suoraan tai välillisesti 

lähettänyt tai kuljettanut määräjäsenvaltioon.7 

49. Sen vuoksi kysymyksessä olevia suomalaisia säännöksiä, jotka edellyttävät 

vähittäismyyntilupaa alkoholijuomien etämyynnissä toisesta jäsenvaltiosta myyjän 

osallistuessa aktiivisesti alkoholijuomien kuljetukseen asiakkaille Suomeen, on 

arvioitava SEUT 37 artiklan eikä SEUT 34 artiklan valossa. 

III.6 Kuudes kysymys 

50. Kuudennella kysymyksellä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy onko 

lupavaatimus SEUT 37 artiklassa määrättyjen kaupallisia valtion monopoleja 

koskevien edellytysten mukainen. 

51. Ennakkoratkaisupyynnöstä ei ilmene, että ulkomaisia tuotteita syrjittäisiin joko de 

jure tai de facto. Siten kyseessä oleva järjestelmä näyttäisi olevan SEUT 

37 artiklan mukainen. 

III.. 7 Se itsemäs kysymys 

52. Koska vastaus kysymykseen 5 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 7 SEUT 34 artiklan soveltuvuudesta. 

III.8 Kahdeksas kysymys 

53. Koska vastaus kysymykseen 5 on myönteinen, ei ole ollut tarpeen vastata 

kysymykseen 7 eikä siten ole tarpeen myöskään vastata kysymykseen 8 SEUT 

34 artiklan soveltuvuudesta. 

6 Ks. yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 
2006/112/EY (EYVL L 347, 11.12.2006, s. 1) 32-36 artikla. 

7 Ks. valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä ja direktiivin 92/12/ETY kumoamisesta 
16 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/112/EY (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12) 
36 artikla. 
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IV. PÄÄTELMÄ 

54. Komissio ehdottaa kunnioittavasti, että unionin tuomioistuin antaisi 

ennakkoratkaisupyynnössä esitettyihin kysymyksiin Helsingin hovioikeudelle 

seuraavat vastaukset: 

1. Suomen juomapakkausverojärjestelmän, jossa kannetaan juomapakkausveroa, 

jos pakkaus ei kuulu palautusjärjestelmään, sallittavuus on tutkittava suhteessa 

SEUT 110 artiklaan SEUT 34-36 artiklan asemesta. 

2. Suomen juomapakkausverojärjestelmä on direktiivin 94/62/EY 1 artiklan 

1 kohdan, 7 artiklan ja 15 artiklan mukainen, kun otetaan huomioon myös SEUT 

110 artikla. 

3. Koska vastaus kysymykseen 1 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 3. 

4. Koska vastaus kysymykseen 3 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 4 

5. Vaatimus, jonka mukaan alkoholijuomia kaupallisessa tai muussa 

elinkeinotarkoituksessa käyttävä tarvitsee maahan tuotavan alkoholijuoman 

osalta toimintaansa erillisen vähittäismyyntiluvan tilanteessa, jossa suomalainen 

ostaja on internetin kautta tai muutoin etämyyntiteitse ostanut toisessa 

jäsenvaltiossa toimivalta myyjältä alkoholijuomia, jotka myyjä kuljettaa 

Suomeen, koskee monopolin olemassaoloa ja on osa monopolin toimintaa ja 

SEUT 34 artiklan määräykset eivät näin ollen estä sitä, vaan sitä on arvioitava 

SEUT37 artiklan valossa. 

6. Asiassa ei ilmene, että ulkomaisia tuotteita syrjittäisiin joko de jure tai de 

facto. Siten kyseessä oleva järjestelmä näyttäisi olevan SEUT 37 artiklan 

mukainen. 

7. Koska vastaus kysymykseen 5 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 7. 
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8. Koska vastaus kysymykseen 5 on myönteinen, ei ole tarpeen vastata 

kysymykseen 7 eikä siten ole tarpeen myöskään vastata kysymykseen 8. 

Komission asiamiehet 




