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Jag skriver för att uttrycka min åsikt om regeringens förslag att förnya alkohollagen. 

Lagförslaget innehåller många bra förändringar, men jag är strängt av en annan åsikt om förslaget om att 
förbjuda distansförsäljning. Låt mig förklara; jag är en stor vän av vin, vin är min hobby och är en viktig del av 
mat- och dryckeskultur. Det är skamfullt och odemokratiskt att detta förslag smugits in i lagberedningen utan 
en ordentlig allmän diskussion. 
 
Alkos sortiment är både mediokert till kvaliteten och bredden och det kommer inte att bli bättre i framtiden, 
eftersom det inte finns en tillräckligt stor efterfrågan av kvalitetsvin i Finland. Personligen köper jag största 
delen av vinet jag dricker direkt på plats eller från europeiska butiker via nätet, som ser till att skatt etc. 
betalas. Sortimentet är sådant som Alko aldrig kommer att erbjuda och kundbetjäningen samt logistiken är 
av världsklass. I motsats till Alko. Ifall möjligheten till distansförsäljning försvinner så kommer både jag och 
staten att förlora på det. Min vinkonsumtion, som är måttlig och i linje med institutet för välfärd och hälsas 
rekommendationer, kommer inte att minska. Utan jag kommer att vara tvungen att resa utomlands för att på 
laglig väg köpa bra vin. Staten går miste om skatteintäkter och onödigt förtret skapas.  

Ett möjligt förbud av distansförsäljning strider mot EU-rätten och den fria rörligheten för varor på den inre 
marknaden. Samtidigt kommer det inte att på något sätt inverka på verkliga alkoholproblem och t.ex. 
mängden av den sprit som varje dag kommer från Tallinn. Regeringen har under en kort tid hamnat backa 
med många förslag då det framkommit att de står i strid med grundlagen. Mot denna bakgrund det är både 
onödigt och dålig förvaltning att ta denna strid då det är uppenbart att EU-rätten kommer att kullkasta ett 
möjligt förbud av distansförsäljning. 
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