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Esitys on osa rikoslain kokonaisuudistusta. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 50 a luku
alkoholirikoksista, jossa säädettäisiin alkoholirikoksesta, törkeästä alkoholirikoksesta, lievästä
alkoholirikoksesta, määritelmistä ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Alkoholilaissa
säädettäisiin edelleen sakonuhkaisesta alkoholirikkomuk-sesta.

Alkoholirikoksista säädetään nykyisin vuoden 1968 alkoholilaissa (459/1968). Kyseisen lain
rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskeva 9 luku jätettiin voimaan vuonna 1994
alkoholilakia (1143/1994) säädettäessä. Esityksessä ehdotetaan vuoden 1968 alkoholilain vielä
voimassa olevat säännökset kumottaviksi.

Rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun linja mukaisesti vankeusuhkaiset ran-
gaistussäännökset siirrettäisiin rikoslakiin ja porrastettaisiin törkeysryhmiin.

Rangaistavan käyttäytymisen ala

Rikoslain uudessa 50 a luvussa säädettäisiin alkoholirikoksena rangaistavaksi alkoholilain tai
sen nojalla annetun säännöksen vastainen alkoholijuoman tai väkiviinan valmistus,
maahantuonti, myyminen, välittäminen tai muu luovuttaminen. Myös näiden tekojen yritys olisi
rangaistavaa. Rangaistavaa olisi myös väkiviinan hallussa pitäminen tai kuljettaminen taikka
alkoholijuoman hallussa pitäminen tai kuljettaminen myyntitarkoituksessa tai laittomasti
valmistetun tai maahan tuodun alkoholijuoman hallussa pitäminen tai kuljettaminen.

Rangaistavan käyttäytymisen ala säilyisi ennallaan, koska ehdotetut rangaistussäännökset ovat
ns. tehostekriminalisointeja, jotka saavat tarkemman sisältönsä alkoholilain kielloista ja
rajoituksista. Näihin ei ehdoteta muutoksia tässä esityksessä..

Rangaistustaso

Alkoholirikoksesta ehdotetaan säädettäväksi seuraamukseksi sakkoa tai enintään kaksi vuotta
vankeutta. Törkeästä alkoholirikoksesta ehdotetaan säädettäväksi rangaistukseksi vähintään
neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Lievästä alkoholirikoksesta ehdotetaan
säädettäväksi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta van

keutta. Alkoholilaissa rangaistavaksi säädettävästä alkoholirikkomuksesta ehdotetaan nykyiseen
tapaan säädettäväksi seuraamukseksi sakko.

Rangaistustaso vähän kiristyisi, koska törkeän alkoholirikoksen tunnusmerkistö olisi jonkin
verran laajempi kuin alkoholilain vastaava säännös, jossa kriminalisoidaan ammattimainen tai
tavanomainen alkoholin laiton myynti tai salakuljetus. Myös lie-vimmän tekomuodon asteikko
ankaroituisi (sakko > sakko tai kuusi kuukautta vankeutta). Rikoslakiin myös otettaisiin uusi
rangaistussäännös, alkoholijuoman markki-nointirikos, jossa väkevien alkoholijuomien
mainontaa koskevien säännösten rikkomisesta säädettäisiin enintään kuusi kuukauden
vankeusrangaistus ja yhteisösakko.1

Miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 etyylialkoholia sisältävän juoman (niin sanotun
karkkiviinan) markkinointi säädettäisiin sen sijaan rangaistavaksi nykyiseen tapaan
alkoholilaissa alkoholirikkomuksena, josta voisi seurata sakkoa.

1 Ehdotettu RL 30:1a sisältää viittauksen alkoholilain 33 §:ään, jonka vastainen menettely nykyisin
kriminalisoidaan vuoden 1968 alkholilain 93 §:n mukaan alkoholirikkomuksena.
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Alkoholin tarjoaminen alle 18-vuotiaalle

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi rikoslain vuodelta 1889 peräisin oleva 43 luvun 7 §:n
säännös, jossa säädetään rangaistus sille, joka houkuttelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman
nauttimaan päihdyttävää juomaa niin, että hän siitä juopuu. Säännös korvattaisiin alkoholilakiin
otettavalla rikkomussäännöksellä. Rangaistavaa olisi tahallinen alkoholijuoman tai väkiviinan
tarjoaminen alle kahdeksantoistavuotiaalle niin, että tämä siitä juopuu, jos tarjoamista voitaisiin
pitää alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen kokonaisuudessaan
moitittavana. Säännös olisi toissijainen eli ankarampia pahoinpitelyä koskevia säännöksiä
voitaisiin soveltaa, jos teolla vahingoitettaisiin toisen terveyttä.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Alkoholirikoksia tehdään usein oikeushenkilön toiminnassa ja ne ovat osa taloudellista
rikollisuutta. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan, että oikeushenkilön rangaistusvastuu
ulotettaisiin koskemaan alkoholirikosta, törkeää alkoholirikosta ja alkoholijuoman
markkinointirikosta.

Rikesakko

Rikesakon soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan eräitä vähäisiä alkoholilain
vastaisia tekoja, joista on säädetty sakkorangaistus. Rikesakko voitaisiin ensinnäkin säätää
seuraamukseksi alkoholilain 58 §:n 1 momentissa säädetyn2 tai poliisiin 58 §:n 2 momentin
nojalla3 antaman alkoholijuoman nauttimiskiellon rikkomisesta. Esitys olisi tältä osin
yhdenmukainen järjestyslain (612/2003) kanssa, jonka mukaan päihdyttävän aineen
nauttimisesta julkisella paikalla taajamassa voidaan määrätä 20 €:n rikesakko. Rikesakko
voitaisiin lisäksi säätää seuraamukseksi myös alkoholilaissa säädettyjen alkoholijuoman tai
väkevän alkoholijuoman hallussa pitämistä koskevien ikärajojen rikkomisesta.
Ehdotusta on tältä osin tarkasteltava sekä perustuslain 21 §:n 2 momentin että 8 §:n nojalla.

Poliisin määräämään rikesakkoon haetaan muutosta käräjäoikeudelta, jonka päätökseen ei saa
hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan
oikeus hakea muutosta turvataan lailla. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että
muutoksenhakukielto on hyväksyttävissä, koska kysymys on vähäisistä rikkomuksista, joista
tuomitaan vähäisiä rangaistuksia. Myös ihmisoikeussopimusten kannalta muutoksenhakukieltoa
on pidetty hyväksyttävänä.

Rikesakkorikkomuksista ja niistä määrättävistä rikesakoista säädetään rikoslaissa olevan
valtuutuksen nojalla valtioneuvoston asetuksessa. Viimeaikaisissa lausunnoissaan
perustuslakivaliokunta on pitänyt perustuslain 8 §:ssä säädetyn laillisuusperiaatteen kannalta
parempana sitä vaihtoehtoa, että laista suoraan kävisi ilmi mahdollisuus määrätä rikesakko.
Eduskunta onkin ponnessaan EV 261/2002 vp edellyttänyt, että hallitus ryhtyy uudistamaan
rikesakkolainsäädäntöä peruslakivaliokunnan kannan rryjkaisesti. Eduskunnan edellyttämän
lainmuutoksen valmistelu on tänä vuonna käynnistynyt oikeusministeriössä, mutta tässä
vaiheessa ei vielä ole mahdollista lausua tarkemmin siitä, milloin hallituksen esitys on
annettavissa. On kuitenkin syytä todeta, että ehdotettu rikesakon laajennus (RL 2a luvun 9 §:5
mom.) hyvin täyttää tarkkarajaisuuden vaatimukset.

Henkilöntarkastus

2 Alkoholilain vastaisesti alkoholijuomien nauttiminen kauppaliikkeessä, ravitsemusliikkeessä tai
huoneistossa, jossa järjestään julkinen tilaisuus
3 Yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi annettu kielto nauttia alkoholijuomia julkisella paikalla.
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Alkoholilain nojalla alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan (laillisiakaan) alkoholijuomia ja alle
20-vuotias väkeviä alkoholijuomia. (Laittomasti valmistettujen tai maahan tuotujen
alkoholijuomien hallussapidosta rangaistaisiin - myös alaikäistä -rikoslain 50 a luvun 3 §:n
nojalla lievänä alkoholirikoksena, josta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi). Voimassa olevan lain (86 §) mukaan alkoholijuoman laittomasta hallussapidosta
voidaan tuomita vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi tai jos kysymys on vähäisestä määrästä
sakkoon alkoholijuoman hallussapitorikkomuksesta.

Ehdotuksen mukaan (laillisten) alkoholijuomien hallussapitoa koskevien rajojen rikkominen
olisi alkoholirikkomus, josta tuomittaisiin sakkoon. Pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n pääsäännön
mukaan henkilötarkastuksen toimittaminen edellyttää rikosten, josta säädetty ankarin rangaistus
on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Lisäksi henkilöntarkastus on mahdollinen eräiden
tyhjentävästi lueteltujen sakkorikosten osalta (lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä
luvaton käyttö, lievä mootto-rikulkuneuvon käyttö varkaus, murtovälineen hallussapito, lievä
vahingontekoja lievä petos).

Hallussapitoa koskevien ikärajoitusten noudattamisen valvonnan tehostamiseksi poliisille
annettaisiin valtuudet henkilöntarkastuksen toimittamiseen. Tällöin poliisin valtuudet
henkilöntarkastuksen toimittamiseen alle 18-vuotiaalle/alle 20-vuotialle olisivat samat
riippumatta siitä, epäilläänkö asianomaista sinänsä laillisten alkoholi-juominen hallussapidosta
vai laittomasti valmistettujen tai maahantuotujen alkoholijuomien hallussapidosta. Viimeksi
mainitussa tapauksessa oikeus henkilöntarkastuksen toimittamiseen seuraa suoraan
pakkokeinolaista.
Alkoholijuomien pois ottaminen ja hävittäminen

Alkoholilain 60 §:n mukaan poliisilla olisi vastaisuudessakin eräissä tapauksissa oikeus ottaa
pois ja hävittää avoimessa astiassa olevan alkoholijuomaa henkilöltä, joka nauttii sitä
alkoholilain kieltämässä paikassa4, taikka henkilöltä joka juopumuksen perusteella otetaan
kiinni. Kuten nykyisinkin suljetun laitoksen henkilökunta voisi ottaa pois ja hävittää
alkoholijuoman, jota laitokseen saapuva tai siellä oleva pitää hallussaan.

Lisäksi alaikäiseltä - siis alle 18/20-vuotiaalta - poliisi voisi ottaa pois ja häviää sekä avatussa
että suljetussa astiassa olevan alkoholijuoman, jos hallussa pidetyn alkoholijuoman määrä on
vähäinen. Erityissäännös on tarpeen, koska rikesakkomenet-telyssä ei ole mahdollista määrätä
konfiskaatiosta. Jos alkoholijuominen arvo ei ole vähäinen, asia olisi käsiteltävä
rangaistusmääräysmenettelyssä, jolloin syyttäjä päättäisi poliisin pois ottamien alkoholijuomien
konfiskaatiosta ja hävittämisestä.

y :\j ant\al kori kokset.perustus

4 Järjestyslain 21 §:n 3 momentin mukaan poliisilla on sama oikeus tilanteissa, joissa järjestyslakia
voidaan soveltaa

3.2004/Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 13/2004vp alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

12.3
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Yleistä

Esitykseen ei sisälly paljoa sellaisia lakiehdotuksia, joita olisi tarpeen arvioida
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Esityksessä on ennen muuta kysymys alkoholirikoksia koskevien
säännösten uudistamisesta sekä saattamisesta sopusointuun rikoslain kokonaisuudistuksessa
omaksuttujen periaatteiden kanssa. Tähän liittyen esityksen arvioinnissa tulevat merkitykselliseksi
valtiosääntöoikeudellisten näkökohtien sijasta pikemminkin alkoholi- tai kriminaalipolitiikan
linjauksiin liittyvät näkökohdat.

Esityksessä on kuitenkin eräitä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta merkityksellisiä
kysymyksiä, joita on nähdäkseni varsin onnistuneesti tarkasteltu esityksen säätämisjärjestysjaksossa (s.
44-47). Kun olen yhtä kysymystä lukuun ottamatta samaa mieltä esityksessä valtiosääntöoikeudellisista
kysymyksistä todetun kanssa varsinkin säätämisjärjestystä koskevien johtopäätösten osalta, keskityn
seuraavassa esitykseen vain siltä osin kuin siinä on kysymys henkilöntarkastuksen ulottamisesta
alaikäisten laittomaan alkoholijuomien hallussapitoon. Tällaisessa hallussapidossa olisi kysymys
rikesakonuhkaisesta alkoholirikkomuksesta. johon voisi liittyä alkoholijuoman poisottaminen,
haltuunottoja hävittäminen, jos hallussa pidetyn alkoholijuoman arvo on vähäinen.

Henkilöntarkastus (60 b)

Esityksen mukaan alle kahdeksantoistavuotiaalle, jota olisi syytä epäillä alkoholilain vastaisesta
alkoholijuoman hallussa pitämisestä, tai alle kaksikymmentävuotiaalle. jota olisi syytä epäillä väkevän
alkoholijuoman hallussa pitämisestä, voitaisiin tehdä henkilöntarkastus alkoholijuoman tai väkevän
alkoholijuoman löytämiseksi (60 b §). Käytännössä kysymys oli siitä, että poliisilla olisi toimivalta
tutkia alaikäisen vaatteet ja laukku. Jos alkoholijuomia löytyy, poliisi voisi ottaa pois laittomasti
hallussa pidetyt alkoholijuomat tai väkevät alkoholijuomat sekä hävittää ne, jos juomien arvo olisi
vähäinen (60 § 3 momentti).

Ehdotus muuttaisi käytännössä nykyistä oikeustilaa. Nykyisin alkoholijuoman laittomasta
hallussapidosta epäiltyyn nuoreen on sinänsä voitu kohdistaa pakkokeinoja, koska teosta säädetty
enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Kyse on kuitenkin yleensä ollut vähäisestä määrästä
alkoholijuomaa, jolloin pakkokeinot eivät ole olleet mahdollisia alkoholijuoman
hallussapitorikkomuksesta epäiltyyn kohdistettuina.

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa puuttumista alaikäisten laittomaan
alkoholijuomien hallussapitoon, jonka pelätään merkittävästi lisääntyvän alkoholijuomien määrällisten
tuontirajoitusten muuttumisen sekä alkoholiveron alentamisen myötä. Esityksessä ehdotusta on
perusteltu seuraavasti: "Laittomasti hallussa pidettyjen alkoholijuomien saaminen pois nuoren hallusta
ja ulottuvilta on kuitenkin tärkeää, joten poliisilla tulisi olla mahdollisuus tutkia esimerkiksi alaikäisen
vaatteet juomien löytämiseksi. Ilman tällaista tutkimismahdollisuutta hallussa pitoa
koskevien kieltojen valvonta ja menettämisseuraamuksen toimeenpano olisi käytännössä
mahdotonta" (s. 46).

Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtia ja perusteita. Henkilöntarkastus on "järeä"
pakkokeinojen muoto, joka kajoaa syvällekäyvästi perustuslain 7 §:n 1 momentissa turvattuun
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Henkilöntarkastuksen yhteydessä voi tulla esiin myös esineitä,
asiakirjoja, tms., jotka ovat merkityksellisiä perustuslain 10 §:ssä suojatun yksityiselämän kannalta.

Siltä osin kuin esityksessä on kysymys poliisille ehdotettavasta toimivallasta laittomasti
hallussa pidettyjen alkoholijuomisen poisottamiseen, haltuunottoon ja hävittämiseen (60 §), sitä on
myös arvioitava perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta. Esityksen
säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa ehdotusta on kuitenkin mielestäni tarkasteltu riittävän
onnistuneesti perustuslain 15 §:n kannalta, mistä syystä keskityn jatkossa vain henkilöntarkastusta
koskevaan ehdotukseen, johon lakiehdotuksen 60 § on toki kiinteässä kytköksessä.

Pakkokeinojen käytön sallimista koskevana valtiosääntöoikeudellisena lähtökohtana voidaan
pitää, että pakkokeinojen käyttö yleensä ja henkilöntarkastuksen kaltaisen järeän pakkokeinon käyttö
erityisesti on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää vain moitittavuusasteeltaan suurten



rikosten yhteydessä. Tällaisia rikoksia ovat yleisesti ottaen ne rikokset, joihin liittyy
vankeusrangaistuksen uhka.

Sen sijaan vähäisissä rikoksissa pakkokeinojen käyttöä ei voida yleensä pitää
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä. Vähäisinä rikoksina voidaan yleisesti ottaen pitää
kaikkia sellaisia rikoksia, joihin liittyy vain sakonuhka. Tällaisesta "vähäisestä", sakonuhan alaisesta
rikoksesta on kysymys käsillä olevassa ehdotuksessa.

Lähtökohta pakkokeinojen käytön estymisestä vähäisten rikosten yhteydessä ei ole aivan
poikkeukseton. Kuten esityksestä käy myös ilmi (s. 46), perustuslakivaliokunta on pitänyt
rikosprosessuaalisia pakkokeinoja hyväksyttävinä myös sakonuhkaisten rikosten yhteydessä sillä
edellytyksellä, että perusoikeuksien rajoitusedellytykset täyttyvät (ks. PeVL 6/1998vp).

Näin ollen ehdotusta ei voida pitää suhteellisuusperiaatteen ja siten perusoikeuksien
vastaisena a priori jo sillä perusteella, että siinä ulotettaisiin henkilöntarkastus rikokseen,
johon liittyy vain sakon uhka. Ehdotusta henkilöntarkastuksesta on näin ollen tarkasteltava
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta.

Perusoikeuksien rajoitusedellytysten täyttyminen.

Lailla säätämisen vaatimus, johon sisältyvät vaatimukset sääntelyn täsmällisyydestä ja
tarkkarajaisuudesia. Lakiehdotus ei ole aivan ongelmaton perusoikeuksien rajoittamista koskevan
lailla säätämisen vaatimuksen kannalta, mihin sisältyvät kiinteästi vaatimukset sääntelyn
täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesia. On korostettava, että lailla säätämisen vaatimuksella
täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusulottuvuuksineen on tässä yhteydessä korostunut merkitys, kun otetaan
huomioon ehdotetun pakkokeinon "järeys" sekä luonne r/^osprosessuaalisena pakkokeinona.

Ehdotuksen mukaan "sille, jota on syytä epäillä lain 50 a §:n 4 momentin 4 kohdassa
tarkoitetusta rikkomuksesta, saadaan tehdä ... henkilöntarkastus hallussa pidetyn alkoholijuoman
löytämiseksi". Käytännössä henkilötarkastuksessa olisi

kysymys poliisin mahdollisuudesta tutkia alaikäisen vaatteet ja laukku laittomasti hallussa
pidetyn alkoholijuoman löytämiseksi ja sen ottamiseksi pois.

Ehdotuksen perusteluissa ei kuitenkaan eritellä tarkemmin sitä, milloin
henkilötarkastuksen tekemiselle asetettu edellytys - "on syytä epäillä rikkomuksesta", ts. että alle
18 -vuotias pitää hallussaan alkoholijuomaa tai väkevää alkoholijuomaa 18 -vuotta, mutta ei 20 -
vuotta täyttäneenä - olisi käsillä.

Näin ollen tulee esiin useita: Millä edellytyksillä henkilöntarkastus olisi loppujen lopuksi
mahdollista? Mitä tarkoitetaan ilmaisulla "on syytä epäillä rikkomuksesta"? Edellyttääkö
henkilöntarkastuksen tekeminen esimerkiksi sitä, että henkilö on ilmeisen päihtynyt tai että hän
on tietyssä seurassa tiettynä aikana tietyssä tilanteessa? Täytyykö kassin kilistä ja taskujen
pullottaa?

Entä millä tavoin erotetaan alaikäiset täysi-ikäisestä? Suomessa ihmisillä ei tarvitse olla
henkilöpapereita, mistä syystä alaikäisten erottaminen täysikäisistä jäisi "pärstäkerroinkriteerin"
varaan lopputuloksella, että henkilöntarkastus varmaan monessa tilanteessa tehtäisiin myös
ihmisille, jotka kylläkin poliisin silmissä näyttävät alle 18 -vuotiailta, mutta jotka kuitenkin ovat
täysi-ikäisiä. - Nähdäkseni vaarana on. että lakiehdotus johtaisi - jos poliisi ottaa sen vakavasti,
mistä on tietenkin lähdettävä - massaluontoisiin henkilöntarkastuksiin, joissa tarkastus tehtäisiin
helposti myös monille sellaisille, jotka ovat täysi-ikäisiä tai jotka ovat muutoin sattuvat olemaan
tietyssä tilanteessa tai paikassa "reppu olalla" tai "kassi harteilla".

Hyväksyttävyys. Lakiehdotuksen puolesta voidaan esittää perusoikeusjärjestelmän kannalta varsin
hyväksyttäviä perusteita. Ehdotusta voidaan puoltaa esimerkiksi tarpeella suojata lasten terveyttä,
mitä voidaan pitää merkityksellisenä perustuslain 19.3 §:n kannalta. Perustuslain kohdan mukaan
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"julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien
mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu".

Siltä osin kuin ehdotuksen tavoitteena on yleisen järjestyksen säilyttäminen, sitä voidaan
pitää myös painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana, koska nuorten alkoholinkäyttöön
julkisilla paikoilla liittyy helposti eriasteisia järjestys- yms. häiriöitä. Myös rikollisuuden
torjuntaan liittyvät näkökohdat voivat jossain määrin puoltaa ehdotusta.

Välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus. Nähdäkseni ydinkysymyksenä ehdotuksen
valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa kuitenkin loppujen lopuksi on, onko käsillä oleva,
sinänsä jossain määrin perusteiltaan hyväksyttävä rajoitus välttämätön ja oikeasuhtainen, kun
otetaan huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen tarpeen painavuus suhteessa
rajoitettavaan perusoikeuteen. Toisin sanoen: ratkaisevaksi muodostuu se, täyttyvätkö
ehdotuksessa ne vaatimukset, jotka perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvasta rajoitusten
suhteellisuus-ja välttämättömyysvaatimuksesta johtuvat perusoikeuksia rajoittavalle
lainsäädännölle.

En ole vakuuttunut ehdotuksen välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta.
Henkilöntarkastus puuttuu henkilökohtaiseen koskemattomuuteen syvällekäyvästi. mistä syystä
sen välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta on jo lähtökohtaisesti arvioitava korostetun tiukasti.
Esityksessä henkilöntarkastusta koskevaa ehdotusta on lähinnä perusteltu tarpeella tehostaa
puuttumista alaikäisten laittoinaan alkoholijuomien hallussapitoon. Ilman tällaista mahdollisuutta
hallussapitoa koskevien kieltojen valvonta ja menettämisseuraamusten täytäntöönpano olisi
mahdotonta. Viime kädessä koko ehdotuksessa lienee kysymys yrityksestä hillitä
nuorten alkoholinkäyttöä ja ylipäätään ohjata heidän aikoholikäyttäytymistään, vaikka
esityksessä asia ei mitenkään selvästi ja nimenomaisesti tule esiin.

Nähdäkseni lakiehdotus pakottaa näin ollen pohtimaan peruskysymystä siitä, millä
keinoilla alaikäisten alkoholin käyttöä pitäisi pyrkiä hillitsemään ja ohjaamaan. Lakiehdotus
pakottaa jo ensinnäkin pohtimaan sitä. onko rikosoikeusoikeudellisiin keinoihin pakkokeinoineen
sekä poliisivoimiin ylipäätään syytä turvautua alaikäisten alkoholin käytön hillitsemiseksi ja
ohjaamiseksi.

Vastaus näihin kysymyksiin on mielestäni selvä: Nuorten alkoholin käytön hillintä ja
ylipäätään heidän alkoholikäyttäytymisensä ohjaaminen on sinänsä tarpeen. Näihin tavoitteisiin
ei ole kuitenkaan syytä pyrkiä rikosoikeudellisten sanktioiden ja henkilöntarkastuksen kaltaisten
pakkokeinojen kautta - tai ainakin niihin tulee turvautua vasta aivan viimekätisenä ja muita
ensisijaisia keinoja täydentävinä keinoina. Ensisijaisesti nuorten alkoholikäyttäytymiseen on
koetettava vaikuttaa kotikasvatuksella, johon liittyvät läheisesti tukevina ja täydentävinä koulun
ja sosiaalihuollon toimenpiteet. Ensisijainen ja erityinen vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta
varsinkin alkoholinkäyttöön liittyvissä asioissa on aina vanhemmilla tai lasten muilla huoltajilla.

Äsken todettu koski sitä, onko rikosoikeuteen ylipäätään syytä turvautua keinona hillitä
ja ohjata alaikäisten alkoholinkäyttöä. Vaikka kysymvkseen vastataan myöntävästi, tästä ei vielä
seuraa, että olisi samalla hyväksyttävä niin s\ välle henkilökohtaiseen koskemattomuuteen
puuttuva pakkokeino kuin henkilöntarkastus. Sen sijaan on vielä erikseen kysyttävä, onko
henkilöntarkastus sittenkään välttämätön ja oikeasuhtainen keino, kun otetaan huomioon yhtäältä
siliä tavoiteltavat päämäärät ja toisaalta siitä syntyvä vakava perusoikeuden rajoitus.

Kuten edellä jo esitin, henkilöntarkastusta ei yleensä sallita vähäisten rikosten
yhteydessä, joista tässä on loppujen lopuksi kysymys. Pelkään pahoin, että henkilöntarkastuksen
salliminen voisi helposti tasoittaa tietä kehityssuuntaukselle, jossa nuorten alkoholinkäyttö siirtyy
yhä enemmän "maan alle" tai muutoin "piiloon" sekä miedoista alkoholijuomista kohti väkeviä
alkoholijuomia: onhan yhden viinapullon piilottaminen taskuun tai kassiin huomattavasti
helpompaa kuin keskiolutpatterin (6 pulloa) ns. mäyräkoirasta (12 pulloa) puhumattakaan. Nämä
kehityssuuntaukset taas saattavat johtaa lisääntyneisiin alkoholimyrkytyksiin ja jopa kuolemiin.

Yhtenä näkökohtana on myös huomioitava, että henkilöntarkastus sitoisi paljon poliisin
jo ennestäänkin niukkoja resursseja, jos poliisi ottaa vakavasti hallussapitoa koskevien kieltojen
valvonnan ja menettämisseuraamuksen täytäntöönpanon - kuten pitää tietenkin olettaa. Jokaisesta
henkilöntarkastuksesta on aina pidettävä pakkokeinolaissa tarkoitettua pöytäkirjaa, joka



käytännössä tosin merkitsisi merkintöjen tekemistä rikesakkolomakkeeseen. Kaikki tämä olisi
pois poliisin muistaja ainakin minusta loppujen lopuksi paljon tärkeämmistä tehtävistä.

Kun lisäksi otan huomioon edellä esittämäni henkilöntarkastuksen tekemisen
edellytyksiin liittyvät tulkinnanvaraisuudet, päädyn kantaan, jonka mukaan henkilöntarkastusta
koskeva ehdotus merkitsee epäsuhtaista sekä tarpeettoman laajaa ja syvällekäyvää puuttumista
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Ehdotuksella tavoiteltavat, sinänsä hyväksyttävät
päämäärät voidaan itse asiassa paljon tehokkaammin saavuttaa muilla keinoilla, jotka eivät
rajoita perusoikeuksia. Nämä keinot perustuvat ennen muuta kotikasvatukseen, koulujen
panostukseen sekä yleensä alaikäisten valistamiseen, joita keinoja toki julkisen vallan toki pitää
eri tavoin koettaa tukea.
Edellä esitetyistä syistä katson, että lakiehdotus on säädettävä perustuslain
säätämisjärjestyksessä siltä osin kuin kysymys on lakiehdotuksen 60 b §:stä
(henkilöntarkastus).

Lakiehdotuksen säätäminen tavallisen lainsäätämisjärjestyksessä vähintään edellyttäisi,
että henkilöntarkastukselle asetettaisiin laissa tiukempia edellytyksiä. Askel perusoikeuksien
kannalta parempaan suuntaan olisi esimerkiksi ilmeisyysvaatimuksen asettaminen
henkilöntarkastukselle esimerkiksi seuraavasti: "on ilmeisiä syitä epäillä rikkomuksesta" tms.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2004

Tuomas Ojanen
julkisen eurooppaoikeuden professori
Helsingin yliopisto



Teuvo Pohjolainen
12.3.2004

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle
alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (HE 13/2004 vp)

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän kunnioittavasti

seuraavan:

/ . Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi alkoholirikoksia koskevat säännökset. Osana

rikoslain kokonaisuudistusta tarkoituksena on lisätä rikoslakiin uusi luku alkoholirikoksista,

johon on tarkoitus siirtää alkoholirikoksia koskevat vankeusuhkai-set rangaistussäännökset.

Samalla alkoholilakia on tarkoitus muuttaa siten, että rikesakon soveltamisala laajenisi

koskemaan eräitä vähäisiä alkoholirikkomuksia. Alkoholilain muutoksella on tarkoitus laajentaa

myös alle 18-vuotiaisiin ja osittain alle 20-vuotiaisiin henkilöihin kohdistuvia

henkilöntarkastusvaltuuksia alkoholilain vastaisen alkoholijuoman löytämiseksi. Lakiehdotukseen

sisältyy myös aikaisempaa laajempi alkoholijuomien hävittämisoikeus.

Koska hallituksen esitys on perustuslakivaliokunnassa lausuntoasiana, kiinnitän tässä

lausunnossani huomiota lakiehdotuksiin vain siltä osin, kuin niihin liittyy valtiosään-

töoikeudellisia kytkentöjä.

$V l/P/SQktävh
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2. Rikesakkomenettelyn laajentaminen

Alkoholilakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 50 a §, jossa säädettäisiin rangaistuksista. Osittain

siinä viitataan rikoslain alkoholirikoksista säädettäviin rangaistuksiin. Alkoholilakiin sen sijaan

liitettäisiin säännökset alkoholirikkomuksista, joista osaan on tarkoitus liittää seuraamuksena

rikesakko. Asiallisesti tämä tarkoittaa, että rangaistusseuraamuksena rikesakon piiriin liitettäisiin

uusia rikkomuksia.

Rikesakkomenettelystä on säädetty oma lakinsa (66/1983) perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Syynä säätämisjärjestykseen oli se, että rikesakkomenettelystä annetun lain 17 §:n 2 momentissa

on säädetty muutoksenhakukielto alioikeuden antamasta päätöksestä rikesakkoasiassa. Tällaisena

sääntely merkitsi poikkeusta hallitusmuodon 16,1 §:n (nyk. PeL 21,1 §) takaamasta oikeudesta

saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi. Esillä

olevassa hallituksen esityksessä ei ole ehdotettu muutettavaksi rikesakkomenettelyä sinänsä. Sen

sijaan menettelyn piiriin esitetään uusia rikkomuksia, eli esitys merkitsee rikesakkojen käyttöalan

laajentamista.

Perustuslakivaliokunta on mietinnössään 30/1998 arvioinut rikesakkomenettelyn piirin

laajentamista seuraavasti:

"Sellaiset kokonaisuuden kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka
merkitsevät perusoikeuspoikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan lisäksi toteuttaa
tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, jos perustuslakipoik-keuksena aikanaan
säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ja asiallista merkitystä ei tällä tavoin muuteta
toisenlaiseksi. Valiokunta on soveltanut näitä periaatteita myös silloin, kun aiemmalla
lailla säädetyt perustuslakipoikke-ukset siirretään uuteen lakiin kumoamalla
alkuperäinen poikkeuslaki.

Esitys merkitsee rikesakkojen käyttöalan laajentamista. Laajennus on kuitenkin
sellainen, että se aukkoteorian mukaisesti ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyj ärj
estykseen.

Hallitusmuodon 16 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus muun muassa saada
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun
riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Saman pykälän 2 momentin mukaan
muun muassa oikeus hakea muutosta samoin kuin muut

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Hallitusmuodon 16 §:n todettiin perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp. s.
72/11) edellyttävän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon
toteutumista kokonaisuutena, minkä lisäksi pykälä antaa institutionaalisen suojan tuon
kokonaisuuden tärkeimmille osille. Pykälän 2 momentin luetteloa oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin tärkeimmistä osa-alueista ei tarkoitettu tyhjentäväksi. Lailla pidettiin



mahdollisena säätää niistä vähäisiä poikkeuksia (em. HE, s. 74).
Perustuslakivaliokunta käsitteli perusoikeusuudistuksen yhteydessä yleisenä
kysymyksenä hallitusmuodon 16 §:n 2 momentin säännöksen kaltaista lainsäätäjän
turvaamisvelvollisuutta (PeVM 25/1994 vp, s. 6). Valiokunta piti tällaisia lainsäätäjälle
positiivisen toimintavelvoitteen asettavia säännöksiä velvoittavuudeltaan astetta
tiukempina kuin joissakin perusoikeussäännöksissä olevat lakiviittaukset.

Ehdotetussa rikesakkoa koskevassa sääntelyssä täyttyy hallitusmuodon 16 §:n 1
momentin mukainen vaatimus, koska esityksessä jää voimaan rikesakkolain nykyinen
12 §, jonka perusteella rikesakkomääräyksen saaneella on oikeus saattaa asia yleisen
alioikeuden käsiteltäväksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osa-alueena
hallitusmuodossa mainittu oikeus hakea muutosta ei sen sijaan toteudu esityksen
mukaisessa järjestelmässä, jossa säilyy rikesakkolain 17 §:n 2 momentissa säädetty
muutoksenhakurajoitus. Tämä on kuitenkin valiokunnan mielestä perustuslain kannalta
hyväksyttävissä, koska rikesakkorikkomuksissa (1. lakiehdotuksen 9 §) on kysymys
vähäisiksi luonnehdittavista rikoksista ja niistä tuomittavista vähäisistä rangaistuksista
ja koska näin ollen poikkeamista hallitusmuodon 16 §:n 2 momentista on pidettävä
myös oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen asialliselta merkitykseltään vähäisenä. -
Tällainen vähäisiin rikoksiin liittyvä muutoksenhakurajoitus ei ole ongelmallinen
myöskään kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kannalta (ks. tarkemmin PeVL
9/1997 vp)."

Arvioitaessa edellä siteerattua perustuslakivaliokunnan tulkintakannanottoa suhteessa esillä

olevaan hallituksen esitykseen, on todettavissa, että rikesakkomenettelyn piiriin nyt esitettävistä

asioista on ollut mahdollista voimassa olevan lainsäädännön aikana tuomita sakkorangaistuksia

(Vuoden 1968 alkoholilain 9. luku). Osa näistä on tarkoitus siirtää rikesakkomenettelyn piiriin.

Tällainen siirto muuttaa oikeussuojajärjestelmää, koska rikesakkomenettelyn

muutoksenhakukielto estää sellaisen muutoksenhaun, joka alioikeuden tuomitsemissa

sakkorangaistuksissa tavallisesti tulee kysymykseen.

Laajamittaiset rangaistusten siirrot rikesakkomenettelyn piiriin voisivat kaventaa sillä tavalla

perustuslain 21 §:n takaamaa oikeusturvaa, että asian perustuslainmukaisuudesta olisi syytä

keskustella. Nyt esillä olevassa hallituksen esityksessä on kuitenkin kysymys vähäisiksi

luonnehdittavista rikoksista ja niistä määrättävistä vähäisistä rangaistuksista. Näin ollen

ehdotettua sääntelyä on pidettävä myös oikeusturvanäkökoh-dat huomioon ottaen asialliselta

merkitykseltään vähäisenä. Lakiehdotukset merkitsevät sitä, että rikosoikeudellinen

täsmällisyysvaatimus tulee toteutetuksi hyvin verrattuna voimassa olevan alkoholilain (vuoden

1968 lain) 93 §:ään, johon liittyi avoin rangaistussäännös ("Joka muulla kuin edellä tässä luvussa

sanotulla tavalla rikkoo alkoholilakia (1143/1994) tai sen nojalla annettuja säännöksiä, kieltoja tai

määräyksiä, on tuomittava alkoholirikkomuksesta sakkoon.").

Edellä sanotulla perusteella en pidä rikesakkomenettelyn laajentamista esitetyllä

tavalla valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena. Sen sijaan katson -
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perustuslakivaliokunnan kannanottoihin (Pe VL 20/2002ja PeVL 3 J/2002) yhtyen - että

konstruktio (RL 2a: 9 §), jossa valtioneuvoston asetuksella vasta säädetään

asetetaanko tietystä rikkomuksesta seuraamukseksi rikesakko ja minkä suuruinen se on,

vai onko käytössä sakkorangaistus, on rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta

ongelmallinen. Rikesakkolainsäädän-tö tulisi tämän vuoksi uudistaa kokonaan.

3. Henkilöntarkastus ja henkilökohtainen koskemattomuus

Hallituksen esitykseen liittyy lakiehdotus (L alkoholilain muuttamisesta 60 b §), jonka mukaan

alle kahdeksantoistavuotiaalle voidaan tehdä pakkokeinolain 5 luvussa tarkoitettu

henkilöntarkastus, jos on syytä epäillä, että tämä tahallaan pitää hallussaan alkoholijuomaa.

Vastaava oikeus esitetään kahdeksantoista vuotta täyttäneille, mutta alle kaksikymmenvuotiaille,

jos tätä on syytä epäillä väkevän alkoholijuoman hallussapidosta. Alkoholilain vastainen

alkoholijuomien hallussapito on edellä kuvatulla tavalla rikesakkomenettelyn piirissä ja sitä on

hallituksen esityksen säätämisjärjestysperuste-luissa kuvattu (s. 45) vähäiseksi rikokseksi.

On poikkeuksellista, että lieviin rikoksiin liitettäisiin mahdollisuus henkilöntarkastuksiin.

Pakkokeinolaissa henkilöntarkastuksen suorittaminen on pääsääntöisesti kytketty rikoksiin, joista

ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta. Perustuslakivaliokunta on useassa

yhteydessä arvioinut henkilöntarkastuksen suhdetta henkilökohtaisen koskemattomuuden

suojaan, joka on perustuslaissa turvattu mielivaltaista puuttumista vastaan. Esimerkiksi

lausunnossaan 6/1998 (Hallituksen esityksestä laeiksi liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden

kieltämisestä ja tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta) valiokunta katsoi, että lakiehdotuksen

sallima henkilöntarkastus vastoin pakkokeinolain yleisiä edellytyksiä oli kuitenkin mahdollinen,

kun tarkastuksen edellytykseksi oli laissa säädetty rikosepäilyyn olevan "erittäin todennäköiset

perusteet"

Lain säännös kuuluu seuraavasti (Laki liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden
kieltämisestä (546/1998) 8 §:
"Jos on erittäin todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty 3 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu paljastinlaiterikkomus, voidaan toimittaa pakkokeinolaissa tarkoitettu
henkilöntarkastus.")

Tämä muotoilu oli valiokunnan mielestä sinällään jo omiaan ehkäisemään sitä, että

henkilöntarkastus toimitettaisiin mielivaltaisesti. Tällaisen muotoilun katsottiin täyttävän myös

suhteellisuusvaatimuksen perusoikeuden rajoitusperusteena.



Esillä olevassa hallituksen esityksessä henkilöntarkastuksen edellytys on kirjoitettu väljemmin:

"sille, jota on syytä epäillä" saadaan tehdä henkilöntarkastus. Kynnys tarkastuksen suorittamiseen

jää siten paljon matalammaksi kuin edellä mainitussa paljastinlaiterikkomuksen yhteydessä.

Perusoikeusnäkökulmasta tätä voidaan pitää ongelmallisena.

Sinänsä voidaan yhtyä siihen näkemykseen, että ilman henkilöntarkastusta (esimerkiksi

vaatteiden tai laukun tutkimista) alkoholijuomien hallussapitoa koskevien kieltojen valvonta olisi

vaikeaa. Avoimen "jos on syytä epäillä" konstruktion sijaan olisi kuitenkin mahdollisuus kytkeä

henkilöntarkastus tapauksiin, jossa alkoholijuomia olisi lainvastaisesti nautittu. Tätäkin voitaisiin

pitää esitettyä paremmin perusteltuna rakenteena.

Lakiesityksen perusteluissa viitataan myös siihen, että "alkoholijuomien saaminen pois nuoren

hallusta ja ulottuvilta on tärkeää", minkä vuoksi "poliisilla tulisi olla mahdollisuus tutkia

esimerkiksi alaikäisen vaatteet". Alaikäisten kohdalla henkilöntarkastusta voitaisiin ehkä

perustella myös lastensuojelullisin perustein. Esitetyt perusteet soveltuvat kuitenkin huonosti

kahdeksantoista vuotta täyttäneeseen. Erityisesti tähän ryhmään kuuluvien kohdalla on vaikeaa

peaistella henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkausta ilman, että kysymyksessä on

nauttimiskiellon rikkominen.

Yhteenvetona edellä sanotusta katson, että henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

puuttuminen - vaikkakin lain nojalla - on esitetyssä muodossa niin voimakas

instrumentti perusoikeussuojan näkökulmasta, että lakiehdotuksessa olisi nostettava

puuttumisen kynnystä, jos henkilöntarkastus ylipäätään katsotaan välttämättömäksi.

Vaihtoehtoina voisivat minimissään tulla kysymykseen konstruktio, jonka mukaan

henkilöntarkastukseen voidaan ryhtyä vasta 'jos on erittäin todennäköisiä perusteita

epäillä" rikosta ja/tai henkilöntarkastuksen kytkeminen nauttimiskiellon rikkomiseen.

4. Alkoholijuomien pois ottaminen ja hävittäminen

Lakiehdotuksen mukaan poliisi voisi rikesakkoa määrätessään ottaa pois ja hävittää alle

kaksikymmenvuotiailta näiden laittomasti hallussa pitämän alkoholijuoman, "jonka arvo on

vähäinen". Pois ottaminen ja hävittäminen koskisi myös suljetuissa astioissa olevia juomia.

Sääntely eroaisi tällä tavalla yli kaksikymmenvuotiaiden kohtelusta, joilta voidaan

nauttimiskiellon rikkomisen yhteydessä ottaa pois ja hävittää vain avoimessa astiassa oleva

alkoholijuoma.
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Kysymyksellä voi olla merkitystä lähinnä omaisuuden suojan kannalta. Lähtökohtaisesti voidaan

katsoa, että määrittely "jonka arvo on vähäinen" saattaa johtaa johtopäätökseen, jonka mukaan

ehdotettu oikeus ottaa ja hävittää alkoholijuomia ei loukkaisi siinä määrin perustuslaissa turvattua

omaisuudensuojaa, että asialla olisi merkitystä säätämisjärjestyksen kannalta, edellyttäen että

muut sallitut rajoitusperusteet (toimenpiteen välttämättömyys, suhteellisuusvaatimus) on

asianmukaisesti otettu huomioon. Tämä edellyttää myös, että määrittely "jonka arvo on vähäinen"

on riittävän täsmällinen ja tarkkarajainen. Laissa täsmällinen määrän määrittely on

ymmärrettävästi vaikeaa. Esityksen perusteluissa (s. 43) vähäiseksi määräksi on arvioitu määrä,

"joka olisi tarkoitettu kyseisen henkilön omaan kulutukseen yhden illan aikana, esimerkiksi

kassillista mietoa alkoholijuomaa tai muutamaa pulloa väkevää alkoholijuomaa". Täilä tavalla

arvioituna arvoltaan vähäinen on ymmärrettävissä, vaikka laissa oleva sääntely jääkin

epätäsmälliseksi.

Toimenpiteen välttämättömyydestä ja suhteellisuusvaatimuksesta edellä sanottu johtaa

hallituksen esityksen arvioinnissa kytkemään alkoholijuomien pois ottamisen ja hävittämisen

edellä käsiteltyyn henkilöntarkastusta koskevaan arviointiin, joita tulisikin tarkastella yhdessä.

Mikäli henkilöntarkastus kytkettäisiin nauttimiskiellon rikkomiseen, voitaisiin alkoholijuomien

pois ottaminen ja hävittäminen kohdistaa pelkästään avoimessa astiassa olevaan juomaan. Vain

alaikäisten kohdalla voitaisiin harkita lastensuojelullisista syistä myös suljettujen juomien

ottaminen, jos nauttimiskieltoa on rikottu. Tällä tavalla kahdeksantoista vuotta täyttänyt ja siis

täysi-ikäinen henkilö voisi laillisesti toimia postinjakajana tai lähettinä ja esimerkiksi kuljettaa

suljetun alkoholijuoman perheen lahjana vaikkapa isovanhemmilleen ilman, että asiassa rikotaan

lakia tai voidaan joutua vaikeisiin näyttökysymyksiin.



HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE ALKOHOLIRIKOKSIA KOSKEVIEN
SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISESTA (HE 13/2004 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 12.3,2004

1. Esityksen keskeisimmät kohdat valtiosääntöoikeudelliselta kannal-
ta

Hallituksen antama esitys sisältää runsaasti erilaisia alkoholirikoksia koskevia lainsäädöksiin

kohdistuneita muutoksia. Tarkasteluni kohdistuu niihin kysymyksiin, joilla on nähdäkseni

erityistä merkitystä perus- ja ihmisoikeuksien kannalta. Keskeisesti pyrin tarkastelemaan

ehdotusta henkilöntarkastuksen laajentamista koskemaan nuorten hallussa olevien alkoholilain

vastaisten alkoholijuomien tarkastamista eli ehdotusta Alkoholilain 60 b §:ksi.

2. Huomioita esityksen säädösteknisestä asusta

Lakiehdotus on säädösteknisesti vaikeaselkoinen. Henkilöntarkastuksesta esitetään säädettäväksi

Alkoholilain 60 b §:ssä. Siinä puolestaan viitataan saman lain 50 a §:n 4 momentin 4 kohdassa

tarkoitettuun rikkomukseen, jonka perusteella pakkokeinolain 5 luvussa tarkoitettu

henkilöntarkastus saadaan suorittaa.

Lakiehdotuksen 50 a § sisältää rangaistussäännökset ja se on kokonaisuudessaan erittäin

vaikeaselkoinen. Pykälän 4 momentin 4 kohdassa viitataan niihin, jotka tahallaan pitävät

hallussaan alle kahdeksantoistavuotiaana alkoholijuomaa tai alle kaksikymmentävuotiaana

väkevää alkoholijuomaa. Tältä osin pykälässä viitataan puolestaan 34 §:n 2 momentissa

mainittuun kieltoon, jossa alle kahdeksantoistavuotiailta on kielletty kaikkien alkoholijuomien

kuljetus ja hallussapito ja alle kaksikymmentävuotiaille on sallittu vain mietojen alkoholijuomien

kuljetus ja hallussapito. Esitystä selkeyttäisi se, että alle kahdeksantoista-
2

vuotiaisiin ja toisaalta alle kaksikymmentävuotiaisiin kohdistuvat rangaistussäännökset olisivat

kumpikin omina kohtinaan 50 a §:ssä.

Hallintotieteiden tohtori (julkisoikeus) Jukka Viljanen



3. Ehdotukseen liittyvät perusoikeudet

Perustuslain 7 § takaa jokaiselle henkilökohtaisen koskemattomuuden. Saman pykälän

kolmannessa momentissa lisätään, että "henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua

eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta". Tämä tarkoittaa, että

henkilöntarkastuksista täytyy säätää eduskuntalailla ja suoritettavien tarkastusten ei tule olla

mielivaltaisia. Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp, s. 46-47) korostetaan

henkilökohtaisen koskemattomuuden antavan suojaa henkilöön käypiä tarkastuksia vastaan.

Samalla todetaan, että tällä on myös läheinen yhteys yksityiselämän suojaan.

Perustuslain 10 § takaa yksityiselämän suojan. Sen perussisältö on luonnehdittavissa yksilön

oikeudeksi elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten mielivaltaista tai aiheetonta puuttumista

hänen yksityiselämäänsä (HE 309/1993 vp, s. 52-53). Henkilöntarkastuksessa puututaan myös

perustuslaissa turvattuun yksityiselämän suojaan siten kuin se on ymmärrettävissä yhdessä

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan ja sitä koskevan Euroopan ihmisoikeustuomiois-

tuimen tulkintakäytännön kanssa.

4. Esitykseen liittyvät ihmisoikeusmääräykset ja Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimen tulkintakäytäntö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tarkastellut henkilökohtaista koskemattomuutta sekä

sopimuksen 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto) että 8

artiklan (yksityiselämän suoja) yhteydessä. Yleisesti asioihin on viitattu laitosvaltaa koskevissa

tapauksissa ja arvioitu toimenpiteiden vaikutusta niiden vakavuuden mukaan siten, että

vakavammat loukkaukset tarkastellaan 3 artiklan kohdalla ja sen hyväksyttävästi läpäisseet

tapaukset vielä 8 artiklan suhteen. Ratkaisussa Niemietz v. Germany (16.12.1992) korostetaan,

että yksityiselämän suojan alaa ei voida eikä ole edes välttämätöntä määritellä tyhjentävästi.

Suomea koskevassa tapauksessa Raninen v. Finland (16.12.1997) ihmisoikeustuomioistuin totesi,

että yksityiselämän piiriin voi kuulua ratkaisukäytännön perusteella olosuhteista riippuen myös

moraalinen ja ruumiillinen koskemattomuus (moral and physical integrity). Jossain tilanteessa

yksityiselämän suojaa koskeva 8 artikla tarjoaa suojaa, vaikka olosuhteet eivät yletykään

sopimuksen 3 artiklan vaatimalle vakavuusasteelle. Kohdassa 63 tuomioistuin toteaa seuraavaa:



"According to the Courfs case-law, the notion of "private life" is a broad one and is not
susceptible to exhaustive definition; it may, depending on the cir-cumstances, cover the
moral and physical integrity of the person (see the X and Y v. the Netherlands judgment
of 26 March 1985, Series A no. 91, p. 11, § 22; the Niemietz v. Germany judgment of 16
December 1992, Series A no. 215-B, p. 11, § 29; and the Costello-Roberts v. the United
Kingdom judgment of 25 March 1993, Series A no. 247-C, pp. 60-61, §§ 34 and 36).
The Court further recognises that these aspects of the concept extends to situations of
deprivation of liberty. Moreover, it does not exclude the possibility that there might be
circumstances in which Article 8 could be regarded as afford-ing a protection in relation
to conditions during detention which do not attain the le vei of severity required by
Article 3."

Ranisen tapauksessa Suomi välttyi loukkauksen toteamiselta ja ihmisoikeustuomioistuin

tarkastellessaan käsirautojen käyttöä ei nähnyt toimenpiteen aiheuttaneen 3 tai 8 artiklan

suojaamien oikeuksien loukkauksia. Ratkaisun sisältämä yleinen tulkinta on otettava tarkoin

huomioon tämänkin esityksen tarkastelussa. Ihmisoikeussopimuksen luokittelussa ehdotetut

tarkastukset kuuluvat nähdäkseni juuri sopimuksen 8 artiklan piiriin, vaikka jaottelussa ei ole

poissuljettua ajatella, että suoritettuja toimenpiteitä voidaan joutua joskus tulevaisuudessa

tarkastelemaan myös vakavampaan ryhmään eli sopimuksen 3 artiklan piiriin kuuluvina.

Henkilökohtainen koskemattomuus (personal/physical integrity) ei ole muuten juurikaan ollut

esillä Suomea koskevissa ratkaisuissa. Sen sijaan muut tapaukset korostavat sitä, että

puuttuminen vähäisessäkin määrin henkilöön esimerkiksi lääketieteellisissä tarkoituksissa

aiheuttaa puuttumisen sopimuksen turvaamaan yksityiselämän suojaan. Esimerkiksi tuoreessa

tapauksessa Y.F. v. Turkey, 22.7.2003, yksityiselämän suojan loukkaus todettiin aiheutuvan gyne-

kologisen operaation suorittamisesta.

YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (KP-sopimus) löytyvät

vastaavat määräykset. KP- sopimuksen 17 artikla turvaa yksityiselämän suojan. Vastaavasti KP-

sopimuksen 7 artikla vastaa ihmisoikeussopimuksen 3 artiklaa ja sisältää kidutuksen,

epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kiellon.

5. Yleisesti ikärajan asettamisesta

Perusoikeussäännöksiä koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että perusoikeussäännöksiin

ei aseteta ikärajaan liittyviä ehtoja. Jos lainsäädännössä annetaan nimenomaan ikärajojen

perusteella perusoikeussuojaan kohdistuvia rajoituksia, niin rajoitukset on perusteltava

perusoikeussuojan kannalta hyväksyttävällä tavalla.



Henkilöntarkastukset ovat tyypillisesti käytössä laitosvallan piirissä olevien kohdalla. Tältäkin

osin edellytetään perusoikeussäännösten kannalta hyväksyttävää perustetta toimenpiteille. Tämä

nostaa esityksen kannalta keskeisen kysymyksen pinnalle. Onko näin ollen perusteltua

perusoikeussuojan kannalta laajentaa henkilöntarkastuksia koskemaan yleisesti tiettyyn

ikäryhmään kuuluviin ja jos tällainen lähtökohta voidaan hyväksyä, niin mitä lisäperusteita vält-

tämättömyystestin kannalta on asiassa otettava huomioon?

6. Välttämättömyyden testaaminen ja esitetty henkilöntarkastusval-tuus

Hallituksen esityksessä ehdotettua tarkastusvaltuutta perustellaan sillä, että pakkokeinoja ei ole

mahdollisia käyttää tilanteissa, joissa on kyse epäillystä, jolla on vähäinen määrä alkoholijuomaa.

Lisänä todetaan, että ilman tutkimis-mahdollisuutta hallussapitoa koskevien määräysten valvonta

ja menettämisseuraamusten toimeenpano olisi käytännössä mahdotonta. Sen jälkeen esityksessä

päädytään siihen toteamukseen, että "näillä perustein esityksessä on lähdetty siitä, että

henkilötutkinnan kohdistaminen ... juoman löytämiseksi on perusoikeuksien kannalta

hyväksyttävää", (s. 46) Kyseinen maininta herättää monia kysymyksiä. Nähdäkseni esitetyn

uuden toimivaltuuden hyväksyttävyys perusoikeuksien kannalta ei ole ollenkaan ongelmaton.

Myös yksiselitteinen toteamus siitä, että esitys olisi suhteellisuusperiaatteen mukainen, herättää

kysymyksiä. Esityksessäkin muistutetaan päinvastaisesta tulkinnasta: pakkokeinojen käyttö

vähäisissä rikoksissa ei ole yleensä suhteellisuusperiaatteen mukaista.

Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumista arvioitiin suhteellisuusvaatimuksen kannalta

poliisilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 34/1999 vp) yhteydessä (PeVL

5/1999 vp). Samat kysymykset, jotka perustuslakivaliokunta nosti tuon lakihankkeen yhteydessä

esiin, tulevat tarkasteltavaksi myös käsillä olevan esityksen kohdalla. Turvallisuustarkastuksia

käsittelevässä lausunnossa (PeVL 5/1999 vp) tuodaan esille keskeisesti henkilökohtainen

koskemattomuus ja sen suoja; toisaalta esityksellä oli silloin yhteyksiä kokoontumisvapauden

häiriöttömälle käyttämiselle.

Turvallisuustarkastusten tekeminen ei ole käytännössä sujunut asianmukaisesti. Tämän osoittaa

apulaisoikeuskanslerin viime syksynä antama ratkaisu (22.9.2003, 990/1/02). Siinä

moottoripyöräkerhon juhlatilaisuuteen osallistuvalle oh suoritettu tarkastus. Poliisimies oli

halunnut keskustella henkilön kanssa tämän käyttäytymisestä. Käytäntönä

moottoripyöräkerholaisten kanssa asioidessa oli kuulemma ensin suorittaa turvatarkastus.

Apulaisoikeuskansleri korosti, että tällaisen toimenpiteen edellytyksiin on suhtauduttava

korostetun vakavasti, jotta perusoikeuksien merkitys ei vesity. Poliisimiehen esittämä kanta



kerholaisen vaarallisuudesta ei ollut riittävä peruste turvallisuustarkastuksen suorittamiselle.

Tapaus viittaa lainvastaisen käytännön yleisyyteen. Toisaalta apulaisoikeuskanslerin käsitys

korostaa periaatetta, että henkilöntarkastuksen käyttö on aina rajattava ja rajausta tulkittava

suppeasti. Toimenpiteen (henkilötarkastus) käytön laajentamiseen sekä muuntumiseen

yleistoimenpiteeksi on suhtauduttava kielteisesti.

Siirryttäessä turvallisuustarkastuksesta käsiteltävän ehdotuksen henkilöntarkas-tusvaltuuteen on

erittäin tärkeä muistaa, mikä on tässä käsiteltävässä esityksessä keskeinen erottava tekijä

aikaisempaan. Kyse on saman keinovalikoiman käyttämisestä huomattavasti vähäisempien

rikkomusten yhteydessä. Esityksessä ehdotetaan säännöksiä, joiden ottaminen osaksi suomalaista

lainsäädäntöä merkitsee voimakasta muutosta vallitsevaan tilanteeseen verrattuna.

On nähdäkseni täysin toinen asia rajoittaa oikeudenkäyntiin osallistuvien, yleisötilaisuuteen tai

muuhun vastaavaan tapahtumaan osallistuvan oikeuksia ja tarkastaa tällainen henkilö ja hänen

mukanaan olevat tavarat, jotta varmistetaan, ettei tilaisuuteen osallistuvien turvallisuudelle

aiheudu haittaa, kuin antaa yleinen valtuus suorittaa henkilöntarkastus alle

kahdeksantoistavuotiaiden, tai väkevän alkoholin osalta alle kaksikymmentävuotiaiden kohdalla.

Pakkokeinolain henkilöntarkastuksen edellytyksiä on viimeksi muutettu vuonna 2002 (L

615/2002, voimaan 1.10.2002, HE 240/2001 vp, La VM 11/2002 vp), jolloin listaan tuli uusina

nimikkeinä "lievä moottorikulkuneuvon käyttö-varkaus" ja "murtovälineen hallussapito". Kyse

on tällä kertaa huomattavasti periaatteellisemmasta ja koko oikeusjärjestelmän systematiikan

kannalta poikkeuksellisesta lisäyksestä niiden tekojen listaan, joissa henkilöntarkastus voidaan

suorittaa.

On vaikea nähdä, että ehdotus nykymuodossaan täyttäisi perusoikeuksien rajoi-tustestin

suhteellisuusvaatimuksen. On aiheellista esittää kysymys, voidaanko ylipäätään ajatella, että

tällainen toimivaltuus missään oloissa olisi yleisenä säännöksenä hyväksyttävissä.

Hallituksen esityksessä outona piirteenä voidaan pitää sitä, että ehdotusta perustellaan

kokonaisuutena ottaen varsin ylimalkaisesti. Esityksessä ei ole otettu yksityiskohtaisesti kantaa

siihen, millä edellytyksillä poliisi voisi suorittaa tehtävän henkilöntarkastuksen. Esityksen

mukaan henkilöntarkastusta voidaan käyttää kun "on syytä epäillä" alkoholirikkomuksesta.

Esityksen perusteluissa ei tuoda esille tiukempaa "todennäköisin syin epäillä" kategoriaa. Mihin

kynnys toimenpiteelle asetetaan vai voidaanko periaatteessa kaikki ihmiset tarkastaa, jos he

kuuluvat ikäryhmään alle 20-vuotiaat? Voidaanko ajatella, että esityksen mukaan poliisi



esimerkiksi voisi tutkia kaikkien kaupungin keskustassa liikkuvien nuorten kassit, vaikka heidän

käytöksensä olisi muuten normaalia? On näet todennäköistä, että näin menetellen voidaan

paljastaa useita alkoholi-rikkomuksen tekijöitä. Tällainen logiikka on perusoikeuksien kannalta

kuitenkin perin ongelmallista.

Erityisen oudolta vaikuttaa, että esityksestä puuttuu perusoikeusnäkökulmasta

vähimmäisvaatimuksena oleva tarkempi määrittely siitä, missä tilanteissa henkilöntarkastus olisi

toteutettavissa. Vähimmäisedellytys lienee, että nuori on käyttäytynyt jollakin tavalla

häiritsevästi ja toiminnallaan herättänyt vahvan epäilyn siitä, että hänellä on hallussaan kiellettyjä

alkoholijuomia. Vastaus ns. kilinävaatimuksen poisjääntiin kuuluu varmaankin: "voihan

alkoholijuoma olla muovipulloissa". Mutta perusoikeussuojan kannalta on nähdäkseni

mahdotonta hyväksyä esityksen kaltainen täysin kvalifioimaton valtuus henkilöntarkastuksen

suorittamiseen pelkästään "on syytä epäillä" pohjalta.

Se, että esityksessä ei ole tarkemmin määritelty rajoja, joissa henkilöntarkastus voidaan suorittaa,

viitannee siihen suuntaan, että valmisteluvaiheessa ei ole arvioitu esitystä välttämättömyystestin

osalta. Ensinnäkin viittaukset perusoikeuksien kannalta hyväksyttävistä rajoituksista eivät ole

välttämättömyystestin kannalta riittäviä. Ehdotus lähtee siitä käytännön ongelmasta, että nuorten

hallussa olevaa alkoholia on vaikea löytää, jos ehdotettua valtuutta ei ole. Se, mikä painava

yhteiskunnallinen tarve (pressing social need) tällaiseen toimintaan on olemassa, jää avoimeksi.

Välttämättömyystestissä on toisaalta kysyttävä, onko ehdotettu sääntely, jolla puututaan

yksilöiden oikeuksiin ja tällä puuttumisella tavoiteltava intressi oikeassa suhteessa keskenään.

Puuttumisen ankaruus ja kevyt rangaistus, joka al-koholirikkomuksesta on seurauksena, viittaa

siihen, että kaikki ei ole suhteelli-suustestin määrittelemistä varten suoritettavassa yhtälössä

oikeassa suhteessa keskenään.

Ehdotuksessa viitataan aikaisempaan lausuntoon Pe VL 6/1998 vp, jossa otetaan kantaa HE

242/1997 vp laeiksi liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä ja tieliikennelain 75

§:n muuttamisesta. Tällöin perustuslakivaliokunta totesi, että henkilöntarkastuksen voi kyseisen

ehdotuksen mukaan toimittaa vain hyvin konkreettisen rikosepäilyn ("erittäin todennäköiset

syyt") johdosta, mikä on puolestaan yleisellä tasolla omiaan ehkäisemään toimitettavan tarkas-

tuksen mielivaltaisuuden. Mainitun lausunnon kohdalla oli kyse siis eri tilanteesta ja erilaisesta

epäilykategoriasta, johon henkilöntarkastus kohdistetaan käsiteltävässä esityksessä.



Esityksessä olevan ehdotuksen poistaminen ei ole lainsäädännön kokonaisuuden kannalta niin

ongelmallinen kuin annetaan ymmärtää. Poliisin toimivaltuuksien laajentamiseen on olemassa

ihmisoikeussopimuksen näkökulmasta sinänsä hyväksyttävä peruste, mutta tuo laajeneminen ei

läpäise sille tehtävää välttämättömyystestiä. Myös ao. säännöksen ylimalkainen muotoilu ei täytä

hyvälle sääntelytekniikalle asetettavia vaatimuksia, varsinkin kun tavoitteena on mielivaltaisen ja

yksilön oikeuksiin puuttuvan toiminnan estäminen.

Perus- ja ihmisoikeuksien suojan kannalta vaikuttaa perin ongelmalliselta, jos aikaisemmin

rajatun käytön omaava pakkokeino - henkilöntarkastus - otetaan laajamittaiseen käyttöön. Perus-

ja ihmisoikeuksien kannalta kestämätön ehdotus Alkoholilain 60b §:ksi olisi poistettava

hallituksen esityksestä.

Tampereella 12.3.2004

Jukka Viljanen Hallintotieteiden
tohtori
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Eduskunnan lakivaliokunnalle

Viestinnän Keskusliitto ry:n lausunto 11.3.2004

Hallituksen esitys Eduskunnalle alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (HE
13/2004 vp)

Perustuslakivaliokunnassa on käsiteltävänä alkoholirikoksia koskevien säännösten
uudistamista käsittelevä hallituksen esitys 13/2004. Perustuslakivaliokunta on pyytänyt
hallituksen esityksestä lausunnon lakivaliokunnalta.

• Tällä lausunnolla Viestinnän Keskusliitto (liitto)1 haluaa kiinnittää valiokuntien
huomiota esityksen alkoholijuoman markkinointirikosta (rikoslain 30 luku, 1 a §)
koskevan säännöksen sisältöön ja tulkintaan.

Hallituksen esityksessä ei millään tavoin selvitetä, mitä tarkoitetaan ehdotetulla rikoslain
30 luvun 1 a §:n sisältyvällä kiellolla, joka koskee väkevän alkoholijuoman myynnin
"muuta edistämistä."

Ehdotettu 30 luvun 1 a § (alleviivaus tässä):

Joka mainostaa väkevää alkoholijuomaa tai muuten edistää väkevän alkoholijuoman myyntiä
alkoholilain 33 §:n tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, on tuomittava alkoholijuoman
markkinointiiikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Hallituksen esitykseen kirjatun 30 luvun 13 §:n mukaan alkoholijuoman
markkinointirikoksen tunnusmerkistön täyttävään tekoon sovellettaisiin jatkossa myös
oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Muutos nykytilaan olisi merkittävä. Ilmoitustilaa tai
-aikaa tarjoava joukko-
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Liitto, Suomen Kaupallisten Televisioiden Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto
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viestintäväline kuten lehti, televisio tai radio voisi yhteisönä joutua yhteisösakon kohteeksi.

Esitykseen sisältyvän rikoslain 30 luvun 1 a §:n perusteella ei ole selvää, kuka voisi syyllistyä
alkoholijuoman myynnin edistämiseen. 1 a §:ssä on viittaus alkoholilain 33 §:ään. Myöskään
alkoholilain 33 §:n perustelut (hallituksen esitys 119/1994 vp) ei käsittele kysymystä siitä, kuka
voi syyllistyä alkoholijuoman myynnin edistämiseen. Näin ollen kysymys on epäselvä.

Nykyinen järjestelmä, jossa alkoholimainontaa valvova viranomainen kääntyy alkoholijuomaa
mainostavan yhteisön puoleen mahdollisessa alkoholilain 33 §:n ongelma- tai tulkintatilanteessa,
on osoittanut toimivuutensa. Viranomainen pyytää tai kehottaa mainostajaa lopettamaan
esimerkiksi käynnissä olevan mainoskampanjansa. Mainostaja noudattaa lähes poikkeuksetta
kyseistä kehotusta tai pyyntöä ja lopettaa mainonnan. Viranomainen ei kohdista vaatimuksiaan
suoraan joukkoviestintävälineeseen.

Ehdotettu rikoslain 30 luvun 1 a §:n sanamuodollinen epäselvyys voi johtaa siihen, että
joukkoviestintävälineeseen kohdistetaan vaatimuksia nimenomaan rikoslain 30 luvun 13 §:n
oikeushenkilön rangaistusvas-tuusäännöksen kautta. Tätä mahdollisuutta ei ole käsitelty
ollenkaan hallituksen esityksessä. Muutokselle ei ole liiton mielestä olemassa perusteita eikä
todellista tarvetta.

Kaupallinen sananvapaus esimerkiksi mainonnan muodossa nauttii perustuslain 12 §:ssä
turvattua sananvapauden suojaa. Valiokuntien tulisi omassa käsittelyssään kiinnittää huomiota
siihen, että rikoslain 30 luvun 1 a § ei ole riittävän tarkkarajainen eikä sen soveltaminen ole
ennakoitavaa.

Liitto haluaa kiinnittää huomiota myös siihen, että oikeustilan muutoksella ei saa vaikuttaa
joukkoviestintävälineiden toimitukselliseen sisältöön. Esimerkiksi lehdissä on saatava jatkossakin
arvioida oluita, viinejä tai väkeviä alkoholiuomia ilman, että arvioinnista tai muusta
toimituksellisesta asian käsittelystä voisi joutua tuomituksi alkoholijuoman
markkinointirikoksesta ja samalla tuomituksi oikeushenkilön rangaistuvastuuseen. Kyse on
kuluttajien palvelemisesta, ei myynnin edistämisestä.

Kokonaisuutena ehdotettu rikoslain 30 luvun 1 a § yhdessä 30 luvun 13 §:n kanssa on
ongelmallinen. Valiokuntien tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että 1 a §:n ilmaisua "muuten
edistetään" selvennetään ja tarkennetaan. Samalla tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tällä esi-
tyksellä ei ole tarkoitus puuttua toimitukselliseen sisältöön.

• Perustuslakivaliokunnan tulisi omassa lausunnossaan samoin kuin lakivaliokunnan omassa
mietinnössään kiinnittää huomiota rikoslain 30 luvun 1 a §:n tarkkarajaisuuteen,
ennakoitavuuteen sekä markkinointirikosteon tunnusmerkistön riittävään yksityiskohtai-
suuteen.

Liitto on esittänyt edellä mainittuja näkökantoja jo lain valmistelun aiemmassa vaiheessa. Liitto
on valmis antamaan lisätietoja tässä lausunnossa esitetyistä näkökannoista. Tarvittaessa asiaan
vastaa joko toimitusjohtaja Hakan Gabrielsson tai johtaja Valtteri Niiranen.

Viestinnän Keskusliitto ry
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Perustuslakivaliokunnalle

Valiokunnan pyytämänä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä alkoholirikoksia koskevien
säännösten uudistamisesta (HE 13/2004 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Rajoitun lausunnossani kahteen valtiosääntöoikeudellisesti merkitykselliseen kysymykseen, (1)
rikesakkomenettelyn käyttöalan laajentamiseen ja sen myötä muodostuviin uusiin tilanteisiin, joissa
alioikeuden rikosasiassa antamaan ratkaisuun ei olisi mahdollista hakea muutosta sekä (2)
alkoholirikkomusta koskeviin pakkokeinoihin.

1. Rikesakkomenettelyn käyttöalan laajennus

Kuten esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tuodaan esiin, rikesakkolaki säädettiin aikanaan
perustuslainsäätämisjärjestyksessä, kun alioikeuden rikesakkoasiassa antamaan päätökseen ei lain 17 §:n
2 momentin mukaan saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Järjestelyn on nähty olevan
ristiriidassa perustuslain 21 §:n kanssa ja myös herättävän kysymyksiä kansainvälisissä
ihmisoikeussopimuksissa turvatun rikosasiassa tuomitun muutoksenhakuoikeuden kannalta. Perustuslain
ja nyt käsittelyssä olevan esityksen keskinäissuhteen osalta voin yhtyä säätämisjärjestysperusteluissa
esitettyyn arvioon, jonka mukaan rikoslain 2 a luvun 9 §:ssä toteutettavaksi ehdotettu
rikesakkomenettelyn käyttöalan laajennus on sillä tavoin vähäinen laajennus perustuslain 21 §:stä tehtyyn
poikkeukseen, ettei se valiokunnan
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omaksuman ns. aukkoteorian tulkinnan mukaan edellytä uudelleen
penistuslainsäätämisjärjestyksen käyttöä. Aiemman mlkintakäytännön valossa nyt esitetty
laajennus mahtuu perustuslain suojamuuriin aiemmin tehdystä aukosta sen reunoja raapien,
mutta ilman uuden poikkeuslain tarvetta. Kysymys on tältä osin kotimaisen perustuslain
tulkinnasta, rnitä koskeva tulkinta-auktoriteetti on, ainakin lainsäädäntövaiheessa,
perustuslakivaliokunnalla itsellään.

Sen sijaan ihmisoikeussopimusten kannalta asia on periaatteessa monimutkaisempi. Ensinnäkään
perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttö ei oikeuta poikkeamaan ihmisoikeussopimuksista, vaan
kansalliseen säätämisjärjestykseen katsomatta ihmisoikeussopimusten vastaisen lain säätäminen olisi
Suomen kansainvälisten velvoitteiden loukkaus (PeVL 12/1982 vp) ja nykyisin myös perustuslain 22 §:n
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vastaista. Toiseksi varsinainen tulkinta-auktoriteetti lainsäädännön ihmisoikeussopimustenmukaisuuden
arvioinnissa on sopimuksilla perustetuilla kansainvälisillä tuomioistuimilla tai muilla valvontaelimillä.

Kuten valiokunnan lausunnossa PeVL 9/1997 vp on arvioitu, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7
lisäpöytäkirjan 2 artikla suojaa pikemminkin rikosasian muutoksenhakumenettelyn laatua kuin sen
laajuutta. Siksi vähäpätöisten rikosten jättäminen muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle ei muodostu
ongelmaksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen järjestelmässä. Sen sijaan yleissopimus kansalais-ja
poliittisista oikeuksista edellyttää 14 artiklan 5 kappaleen sanamuodon mukaan rikosasioissa yleistä
muutoksenhakumahdollisuutta ensimmäisen asteen tuomioistuimen langettavaan päätökseen, vieläpä sekä
syyllisyyskysymyksessä että rangaistuksen osalta. Siksi rikesakkorikosten sulkeminen kokonaan
muutoksenhakumahdollisuuden ulkopuolelle on potentiaalisesti ongelmallista mainitun sopimuskohdan
kannalta. Kuten edellä mainitussa valiokunnan lausunnossa todettiin, YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisu
Salgar de Montejo v. Kolumbia (64/1979) viittaa siihen, ettei sopimuskohdan vastaisena kuitenkaan
pidettäisi vähäisten rikosten rajaamista muutoksenhakuoikeuden ulkopuolelle. Ratkaisu on kuitenkin
yksittäinen ja myös annettu varsin varhain, ihmisoikeuskomitean tulkintakäytännön ollessa vasta
muotoutumisvaiheessa. Suoraan merkityksellistä uudempaa käytäntöä ei kuitenkaan ole olemassa, mistä
syystä katson, että perustuslakivaliokunta päätyi lausunnossaan PeVL 9/1997 vp oikeaan tulkintaan, kun se
katsoi ettei muutoksenhakulupamenettelyn tuominen hovioikeusvaiheeseen olisi KP-sopimuksen 14
artiklan 5 kappaleen vastaista, kunhan lupaharkinnassa kiinnitetään asianmukainen huomio
sopimusmääräykseen ja sen tulkinnan mahdolliseen kehittymiseen. Tuossa asetelmassa sopusointu KP-
sopimuksen kanssa oli siis mahdollista saavuttaa perustuslain 22 §:stä seuraavan hovioikeuksien
ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan velvollisuuden kautta.

Lausunnossa PeVL 30/1998 vp sama johtopäätös tehtiin myös rikesakkomenettelyyn liittyvän
muutoksenhakukiellon suhteen, jonka ei katsottu poikkeavan KP-sopimuksen 14 artiklan 5 kappaleesta.
Edellä mainitun ihmisoikeuskomitean yksittäisen ratkaisun valossa tämä kanta ei ole virheellinen.
Ihmisoikeuskomitea ei myöhemminkään ole ratkaissut yksilövalituksia tai muutoin antanut
tulkintakannanottoja, jotka poikkeaisivat Salgar de Montejo -tapauksessa omaksujusta tulkinnasta, jonka
mukaan
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muutoksenhakuoikeutta ei välttämättä edellytetä vähäpätöisissä rikosasioissa. Näin ollen myös ehdotettu
rikoslain 2 a luvun 9 §:n muutos voitaisiin säätää KP-sopimuksen estämättä. On kuitenkin syytä korostaa,
selvemmin kuin lausunnossa Pe VL 30/1998 vp tehtiin, ettei valituskiellon sivuuttaminen
ihmisoikeusmyönteisen tulkinnan keinoin ole yhtä yksinkertaista kuin oikean lopputuloksen saavuttaminen
tulkintavaikutuksen kautta valituslupaharkinnassa. Jos KP-sopimuksen noudattamista valvova YK:n
ihmisoikeuskomitea vahvistaisi 14 artiklan 5 kappaleen tulkinaksi, että myös vähäpätöisiin rikosasioihin
tulee liittyä muutoksenhakuoikeus toisen asteen tuomioistuimessa, tämä oikeus tulisi Suomessa turvata
joko kyseisen sopimuskohdan suoran soveltamisen kautta eli siis jättämällä soveltamatta laissa säädetty
valituskielto, tai toteuttamalla pikainen lainmuutos. Pidän suotavana, että valiokunta lausunnossaan
ilmaisisi tämän näkökohdan, sen sijaan että vain toistettaisiin lausunnossa Pe VL 30/1998 vp esitetty kanta.

2. Alkoholirikkomuksen pakkokeinot

Esitykseen sisältyy ehdotus uudeksi alkoholilain 60 b §:ksi, jolla sakolla rangaistavan alkoholirikkomuksen
erääseen tekomuotoon liitettäisiin pakkokeinona henkilöntarkastus eli teosta epäillyn vaatteiden ja
kantamusten tarkastus. Pakkokeino liitettäisiin rajatusti -ja tässä mielessä tarkkarajaisesi - saman lain 50 a
§:n 4 momentin 4 kohdan mukaiseen tilanteeseen, eli tapauksiin, joissa epäillään alle 18-vuotiaan pitävän
hallussaan alkoholijuomaa tai alle 20-vuotiaan väkevää alkoholijuomaa. Lainsäädännön systematiikan
kannalta ehdotettua säännöstä tarvitaan sen vuoksi, ettei kyseinen sakolla rangaistava rikos muutoin
oikeuttaisi sellaista henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyden suojaan puuttuvaa
pakkokeinoa, mitä henkilöntarkastus edustaa.



Kuten säätämisjärjestysperusteluissa tuodaan esim, pakkokeinojen liittäminen vähäpätöisiin rikkomuksiin
ei yleensä ole perusoikeusrajoitusten suhteellisuusvaatimuksen mukaista. Hallituksen esityksen mukaan on
kuitenkin "tärkeää" saada laittomasti hallussa pidetyt alkoholijuomat pois nuorison hallusta ja ulottuvilta,
mikä olisi käytännössä mahdotonta ellei henkilöntarkastus olisi käytettävissä. Tässä yhteydessä viitataan
valiokunnan lausuntoon Pe VL 6/1998 vp.

Nähdäkseni asia ei ole äsken mainitun valiokunnan lausunnon valossa yksiselitteinen. Kyseinen lausunto
koski oikeutta tehdä autossa kotietsintä, kun epäillään ns. tutkanpaljastimiin lliittyvää
valvontalaiterikkomusta. Valiokunta piti kyseisen pakkokeinon liittämistä sakolla rangaistavaan rikokseen
hyväksyttävänä, kun kriminalisoinnin tavoite ei ollut lievemmin keinoin saavutettavissa ja ehdotettu
järjestely oli välttämätön tärkeän yhteiskunnallisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Jotta mainittua
valiokunnan lausuntoa seurattaisiin asianmukaisesti, valiokunnan tulisi todeta alkoholijuomien saamisen
pois nuorison hallusta olevan tärkeä yhteiskunnallinen tarkoitus.

Olettaen, että valiokunta päätyy tällaiseen arvioon, henkilöntarkastusta voidaan pitää oikeasuhtaisena
pakkokeinona epäiltyyn rikkomukseen nähden. Tästä huolimatta on erikseen syytä arvioida, onko ehdotettu
säännös riittävän tarkkarajainen. Tässä arviossa olisin taipuvainen päätymään kieltävään vastaukseen siitä
huolimatta, että henkilöntarkastus liitettäisiin vain alkoholirikkomuksen yhteen tekomuotoon ja samalla
tiettyyn iän perusteella rajattuun henkilöpiiriin.

Oman näkemykseni mukaan ehdotetun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyden suojaan
puuttuvan pakkokeinon henkilöllisen soveltamisalan määrittely ilmaisulla "sille, jota on syytä epäillä...", on
liian lavea. Arvion taustaksi viittaan poliisilain 22 §:n 3 momenttiin ja 10 a §:n 3 momenttiin, jotka
oikeuttavat henkilöntarkastuksen tietyissä erityistilanteissa. Edellinen säännös koskee mm. yleiseen
kokoukseen tai yleisötilaisuuteen pyrkiviä, jälkimmäinen taas (yhdessä tullilain 14 §:n 1 momentin kanssa)
maahan saapuvia. Näissä tilanteissa voidaan tukeutua kyseisiin tilanteisiin liittyvään erityiseen riskiin
kiellettyjen aineiden (ml. alkoholi) hallussapidosta ja eräänlaiseen sopimuskonstruktioon: yleisötilaisuuteen
osallistuvan tai maahan saapuvan henkilön voidaan olettaa suostuvan tai ainakin edellyttää suostuvan
kassiensa tarkastamiseen.

Samanlaista oletusta tai edellytyksestä suostumuksesta, taikka erityistä riskiä alkoholin hallussapidosta, ei
mielestäni voida hyväksyttävästi liittää nuorisoon tämän liikkumiseen, paikkaan, ajankohtaan ja
olosuhteisiin katsomatta - siis pelkästään henkilön iän perusteella. Ehdotettu säännös antaisi poliisille
yleisen kassintarkastusoikeuden alle 20-vuotiaisiin nähden, olivatpa nämä aamuisella koulumatkalla,
sunnuntaisella pyöräretkellä tai perjantai-illan jengikokoontumisessa kaupungin keskustassa. Mielestäni
nuorisolle annetaan väärä kuva suomalaisesta oikeusvaltiosta ja Suomen Perustuslaista, jos poliisille
säädetään "syytä epäillä" -perusteella yleinen oikeus tarkastaa nuorison kasseja missä ja milloin vain.

Perusoikeusrajoituksilta edellytettävän tarkkarajaisuusvaatimuksen toteuttamiseksi
v n u v v i i i v v / i i v / i i i c i * ii  \/\/ \j ^ . CX.CX.Uiidi Jy j td telo LIIVII Ltiet oiiviij vixCi vxluuivuu JJÖÄJXV/IVV^IJLIV/

liitettäisiin joihinkin tyyppitilanteisiin tai muutoin objektiivisiin kriteereihin, joihin epäily
alkoholirikkomuksesta olisi perustettava ennen kuin henkilöntarkastus voidaan toteuttaa. Säännös voisi
alkaa esimerkiksi seuraavasti: "Sille, jota vuorokaudenaikaan, paikkaan tai ulkonaiseen käyttäytymiseen
liittyvistä syistä on syytä epäillä..."

New Yorkissa, 15 päivänä maaliskuuta 2004 9

Martin Scheinin, professori
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Alkoholin poisottamisesta ja laittomasti hallussa pidetyn alkoholin löytämiseksi suoritettavasta
(henkilön)tarkastuksesta järjestyslain (612/2003) ja kokoontumislain (530/1999) mukaan.

Järjestysalain 4 §:ssä kielletään päihdyttävien aineen nauttiminen yleisellä paikalla taajamassa
ja julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Kielto ei koske anniskelu-aluetta tai
yksityiskäytössä olevan kulkuneuvon sisätilaa eikä alkoholijuoman nauttimista puistossa tai
muulla siihen verrattavalla yleisellä paikalla siten, että nauttiminen sekä siihen liittyvä oleskeluja
käyttäytyminen ei estä tai kohtuuttomasti vaikeuta muiden oikeutta käyttää paikkaa varsinaiseen
tarkoitukseensa.

Järjestyslain 21 §:n 4 momentin mukaan poliisi voi järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämiseksi
ottaa pois vastoin 4 §:n säännöksiä päihdyttävää ainetta nauttineelta henkilöltä tällä hallussaan
olevan avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen ja todistettavasti hävittää sen.

Järjestyslaissa ei ole henkilöntarkastusta k säännöksiä.

Kokoontumislain 23 §:n 3 momentin mukaan järjestäjällä ja poliisilla on oikeus kieltää
päihdyttävien aineiden hallussapito yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa. Hal-
lintovaliokunta olisi halunnut yleisen hallussapitokiellon, mutta perustuslakivaliokunta katsoi,
ettei kaikkia tilaisuuksia koskevalle ehdottomalle kiellolle ole riittäviä perusteita. Hallituksen
esityksessä (HE 145/1998) oli ajateltu lähinnä suuria urheilutilaisuuksia tai konsertteja, joissa
kielto voisi olla tarpeen.

Kokoontumislain 23 §:n 4 momentin mukaan järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
järjestäjällä ja poliisilla on myös oikeus määrätä järjestyksenvalvoja tarkastamaan tilaisuuden
osanottajat ia näiden mukana olevat tavarat, jos tämä on tarpeen tilaisuuden erityisluonteen
vuoksi tai on perusteltua aihetta epäillä, että tilaisuuteen osallistuvilla on hallussaan 1
momentissa tai 3 momentin nojalla kiellettyjä esineitä tai aineita. Järjestyksenvalvojan tekemästä
tarkastuksesta säädetään järjestyksenvalvojista annetussa laissa.

0

Tilaisuuden luonne tarkoittaa lähinnä suuria joukkotilaisuuksia kuten suuria urheilutapahtumia
tai konsertteja, joissa järjestyksen ylläpitoon tulee varautua erityisen huolella. Hallitus oli
tarkoittanut ennen kaikkea laukkujen tarkastamista. Ne tulisi avata esim. sisäänpääsyn
yhteydessä.

Järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaan järjestyksen valvojalla on
oikeus metallinilmaisimen tai muun sellaisen teknisen laitteen avulla tarkastaa toimialueelleen
pyrkivä tai siellä oleskeleva henkilö tietyin edellytyksin. Lisäksi kokoontumislain 23 §:n 4
momentissa tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja siinä tarkoitetuin edellytyk-

C:\Program Files\TeamWARB\Toimisto\T\M\V5\Alkoholin poisottamisesta ja
henkilön tarkastamisesta.doc
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sin voidaan henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat tarkastaa myös muulla sopivalla tavalla.

Perustuslakivaliokunta (PeVM 13/1998 vp) katsoi, ettei kumpikaan lakiehdotus (ko-koontumislaki,
laki järjestyksenvalvojista) oikeuta tekemään tilaisuuskohtaisesti kaikille osanottajille
pakkokeinolain (450/1987) 9 §:n tarkoittamaan henkilöntarkastukseen rinnastettavaa tarkastusta,
jossa henkilö tarkastetaan sen tutkimiseksi, mitä hänellä on vaatteissaan tai muutoin yllään.

Ehdotetun tarkastamisen perustuslakivaliokunta katsoi vaativan lain tasoa ottaen huomioon
hallitusmuodon 6 §:n 3 momentti (henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja). Pe-
rustuslakivaliokunta piti tuolloista konserteissa ja urheilutilaisuuksissa vallitsevaa käytäntöä, jossa
tavaratarkastuksen lisäksi tilaisuuden osanottajat tarkastettiin vaatteiden päältä tunnustelemalla,
sopimuksenvaraiseksi eikä sillä ollut lain tukea. Tällaisesta tarkastusoikeudesta on välttämättä
säädettävä lain tasolla. Asiasta oli tarpeen säätää kokoontumisia! ssa eikä järjestyksenvalvojista
annetussa laissa, sillä kysymys on vain yleisissä kokouksissa tai yleisötilaisuuksissa tietyin
edellytyksin järjestettävästä tarkastuksesta.

Järjestyksenvalvojista annetun lain 8 §:n 3 momentin mukaan järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa
pois mm. tarkastuksessa tavatut aineet. Poisotto-oikeus koskee myös ainetta, jonka tuominen
alueelle on muuten lain tai sen nojalla annetun määräyksen nojalla kielletty.

Kokoontumislaissa ja järjestyksenvalvojista annetussa laissa on kysymys henkilöntarkastukseen
rinnastettavasta tarkastuksesta, joskaan ei tarkasti ottaen henkilöntarkastuksesta. Vain
järjestyksenvalvojalla on kokoontumislain nojalla oikeus järjestäjän tai poliisin määräyksestä
suorittaa ko. tarkastuksia. Poliisilla on poliisilain 22 §:n 3 mo-
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keus koskee oikeudenkäyntejä sekä erityistä suojelua tarvitsevia yleisiä kokouksia ja
yleisötilaisuuksia ja vastaavia tapahtumia (vrt. kokoontumislain "tilaisuuden erityisluonteen
vuoksi"). Tarkastaa voidaan kuitenkin vain tällaiseen tilaisuuteen saapuva tai sen välittömässä
läheisyydessä oleskeleva henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat tilaisuuden osanottajien
turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi tarkastus voidaan suorittaa vain sen varmistamiseksi, ettei
hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan aiheuttaa vaaraa tilaisuuteen
osallistuvien turvallisuudelle.

y://rik/pakkokeinot/Alkoholin poisottamisesta ja henkilön tarkastamisesta

mailto:m@om.fi


2(3)

SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
Perhe- ja sosiaaliosasto Maini
Kosonen

MUISTI
O

18.3.2004

Lains äädäntöj ohtaj a Jan
Törnqvist
Oikeusministeriö

Lastensuojelulain mahdollisuuksista puuttua asiaan, kun lapsi käyttää päihteitä,
esiintyy juopuneena tai pitää hallussaan alkoholijuomia - liittyy alkoholiri-
kossäännösten uudistamista koskevan lakiehdotuksen (HE 13/2004 vp) käsittelyyn
perustuslakivaliokunnassa

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kas-
vuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen
suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapselle nämä oikeudet vaikuttamalla
yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja
yksilökohtaista lastensuojelua. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen
huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) on säädetty.
(Laki 1,2 ja 30 §)

Lastensuojelun ensisijainen tehtävä on huoltajien kasvatusmahdollisuuksien tukeminen.
Lastensuojelun tulee kuitenkin vastata lapsen edun ja oikeuksien toteutumisesta silloinkin,
kun huoltaja ei siihen kykene tai kun lapsi omalla käyttäytymisellään vakavasti vaarantaa
terveyttään tai kehitystään.

Lastensuojelulaissa lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä
(laki 3 §). Lastensuojelun toimintamuotoja ovat avohuollon tukitoimet, huostaanottoja
sijaishuolto sekä jälkihuolto (8 §). Avohuollon tukitoimet ja huostaanotto voivat kohdistua
alle 18-vuotiaaseen. Jälkihuoltovelvoite jatkuu 21 ikävuoteen.

Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia suhteessa lastensuojelun muihin toimintamuotoihin.
Sosiaalilautakunnan on ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin viipymättä, jos kasvuolot
vaarantavat tai eivät turvaa lapsen tai nuoren terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi tai nuori
käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään (laki 12 §). Näitä tukitoimia ovat
lastensuojelulain 13 §:n tarkoittamat sosiaalipalvelut ja muut tukitoimet sekä
lastensuojelulain 14 §:n mukainen perhehoitoja laitoshuolto avohuollon tukitoimena.
Tukitoimet ovat suostumusperusteisia. Suostumus vaaditaan huoltajalta ja 15 vuotta
taijoissakin tapauksissa 12 vuotta täyttäneeltä lapselta (laki
10.2, 13.1 ja 14 §).
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Sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet
lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai
kehitystä taikka, jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä,



tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla
käyttäytymisellään. Lisäksi edellytetään, että avohuollon tukitoimet eivät ole
tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka että ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja että
sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista (laki 16 §). Huostaanotto voidaan toteuttaa
myös kiireellisenä (18 §). Sijaishuolto järjestetään lähinnä perhehoitona tai laitoshuoltona (22 §).

Lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen voidaan kohdistaa las-
tensuojelulain 31-32 §:ssä tarkoitettuja pakotteita ja rajoituksia. Säännöksiä täydentävät
lastensuojeluasetuksen 10 - 12 ja 16 §. Pakotteita ja rajoituksia ovat 1) päihteiden tai niiden
käyttöön liittyvien välineiden taikka turvallisuutta vaarantavien aineiden tai esineiden
haltuunotto, 2) henkilöön käyvä tarkastus, 3) postin tai muun lähetyksen tarkastaminen, 4) kielto
poistua laitoksen alueelta tai oleskelun ja liikkumisen muu rajoittaminen sekä 5) eristäminen.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevan alkoholirikossäännösten uudistamista koskevan hallituksen
esityksen kannalta em. pakotteista ja rajoituksista merkitystä näyttäisi olevan lähinnä aineiden ja
esineiden haltuunottoa, henkilöntarkastusta sekä postin tai muun lähetyksen tarkastamista
koskevilla säännöksillä. Säännöksiä selostetaan alla.

Aineiden ja esineiden haltuunottoa koskeva säännös sisältyy lastensuojelulain 31 §:n 1
momenttiin. Säännöksen mukaan,/o,s lapsella on päihteitä tai niiden käyttöön liittyviä välineitä
taikka turvallisuutta vaarantavia aineita tai esineitä, ne on otettava laitoksen haltuun.

Lastensuojelulakia koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin, että lapselta hai-

sen johdosta antamassaan mietinnössä (1983 vp. - SoVM nro 2 - Esitys n:o 13) eduskunnan
sosiaalivaliokunta kuitenkin ehdotti laista poistettavaksi ehdotetun hävit-tämisvelvoitetta
koskevan kohdan todeten seuraavaa: "Kun tällaiset aineet tai esineet saattavat olla vierasta
omaisuutta tai niiden käyttö voi tulla kysymykseen esimerkiksi todisteina oikeudenkäynnissä,
valiokunta ei pidä näiden aineiden tai esineiden hävittämistä tarkoituksenmukaisena."

Siten lastensuojelulaki ei mahdollista laitoksen haltuun otettujen aineiden tai esineiden
hävittämistä. Laki ei myöskään sisällä haltuun otettuja aineita tai esineitä koskevia muita
menettelysäännöksiä.

Muuhun lainsäädäntöön sisältyy joitakin lastensuojelulain 31 §:n 1 momentin tarkoittamien
aineiden tai esineiden hallussapitoa, luovuttamista ja hävittämistä tai muuta niihin kohdistuvaa
menettelyä koskevia säännöksiä. Seuraavassa on kuvattu alkoholilakia.

Alkoholilain 34 §:n 2 momentin mukaan alle 20-vuotias ei saa pitää hallussaan alkoholijuomaa.
Joka on täyttänyt 18 vuotta, saa kuitenkin hallussapitää mietoa alkoholijuomaa. Saman pykälän 5
momentin mukaan vähintään 1,2 ja enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää
juomaa ei saa pitää hallussaan tai kuljettaa hen-

C:\Program Filcs\TcamWARE\Toimislo\T\M\V8\LsL päihteet - muistio OM
04.doc

3(3)

kilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta. Lain 60 §:n 4 momentin mukaan, milloin
vankilaan tai muuhun suljettuun laitokseen taikka päihdehuollon yksikköön otettavalla tai siellä
hoidettavana olevalla tavataan alkoholijuomaa tai muuta alkoholipitoista ainetta, saa laitoksen
henkilökuntaan kuuluva sen ottaa häneltä pois ja todisteellisesti hävittää." Sanotun 60 §:n esitöissä
(HE 3/1997 vp) ei ole tarkemmin määritelty, mitä säännöksessä tarkoitetaan "muulla suljetulla
yksiköllä". Lastensuojelulaitosta ei kuitenkaan voi pitää laissa tarkoitettuna suljettuna yksikkönä.
Sosiaali-ja terveysministeriön asettama sijaishuollon pakko to im ityöryh mä (1998:22) on eh-
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dottanut alkoholilain 60 §:n 4 momentin muuttamista siten, että siinä lueteltuihin yksiköihin
lisättäisiin lastensuojelulaitos. Eduskunnassa nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen
pohjalta sanottu 60 §:n 4 momentti siirtyisi asiallisesti muuttumattomana saman pykälän 5
momentiksi.

Lastensuojelulain mukaista henkilöntarkastusta säännellään lain 31 §:n 2 momentissa
(ensimmäinen virke). Säännöksen mukaansa? on perusteltua syytä epäillä, että lapsella on
hallussaan 1 momentissa tarkoitettuja aineita tai esineitä, voidaan hänelle laitoksen johtajan
päätöksellä tehdä henkilöön käyvä tarkastus.

Lapselle osoitetun postin tai muun lähetyksen tarkastamisesta säädetään lastensuojelulain 31 §:n 2
momentissa (toinen virke). Säännöksen mukaan, jos on perusteltua syytä epäillä lapselle osoitetun
postin tai muun lähetyksen sisältävän pykälän 1 momentissa sanottuja aineita tai esineitä taikka
muita turvallisuutta vaarantavia seikkoja, voidaan postin tai lähetyksen sisältö laitoksen johtajan
luvalla tarkastaa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on edellä mainitun sijaishuollon pakkotoimityö-ryhmän
ehdotusten pohjalta virkatyönä valmisteilla hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi
lastensuojelulain ja joidenkin siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, paitsi
muuta, täsmennettäväksi ja täydennettäväksi edellä mainittuja lastensuojelulain mukaisia pakotteita
ja rajoituksia koskevia säännöksiä. Työryhmän ehdotuksen pohjalta lakiin on tarkoitus lisata muun
muassa henkilönkatsastusta (esim. virtsanäyte) koskevat säännökset.

Sosiaali-ja terveysministeriössä vahvistetun työsuunnitelman mukaan hallituksen esitys on
tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aikana.
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Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien
säännösten uudistamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen alkoholirikoksia

koskevien säännösten uudistamisesta (HE 13/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi lakivaliokuntaan

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö

- professori Tuomas Ojanen

- professori Teuvo Pohjolainen

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- Viestinnän Keskusliitto ry

- professori Martin Scheinin.

HE 13/2004 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan rikoslakiin lisättäväksi uusi 50 a luku alkoholirikoksista. Esityksen

pääasiallinen tarkoitus on rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksuttujen periaatteiden mukaisesti

siirtää alkoholilaissa nykyisin olevat rangaistussäännökset vankeus-uhkaisista rikoksista rikoslakiin.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi alkoholirikokseen, törkeään

alkoholirikokseen ja alkoholijuoman markkinointiri-kokseen. Lisäksi väkevän alkoholijuoman

alkoholilain vastaisesta mainonnasta ehdotetaan otettavaksi rangaistussäännös rikoslakiin.
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Rikesakko voidaan ehdotuksen perusteella säätää rangaistusseuraamukseksi eräistä vähäisistä

alkoholirikkomuksista. Esitys sisältää ehdotuksen myös laiksi alkoholilain muuttamisesta. Tarkoitus

on säätää muun ohella mahdollisuudesta toimittaa henkilöntarkastus alkoholijuoman laittomasta

hallussapidosta epäillylle alle kahdeksantoista ja alle kaksikymmentävuotiaalie henkilölle samoin

kuin poliisin oikeudesta ottaa pois ja hävittää laittomasti hallussa pidetyt juomat.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen

ja vahvistamisen jälkeen.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 8 ja 21 §:n

säännösten kannalta rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta ja oikeusturvasta.

Henkilöntarkastuksen mahdollistavaa sääntelyä arvioidaan perustuslain 7 §:n säännösten

näkökulmasta henkilökohtaisesta koskemattomuudesta. Alkoholijuoman pois ottamista ja

hävittämistä perusteluissa tarkastellaan perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta.

Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Henkilöntarkastus

Hallussa pidetyn alkoholijuoman löytämiseksi saadaan alkoholilakiehdotuksen 60 b §:n nojalla

tehdä henkilöntarkastus sille, jonka on syytä epäillä pitävän lain 34 §:n 2 momentin vastaisesti

hallussaan alkoholijuomaa alle 18-vuotiaana taikka väkevää alkoholijuomaa 18 vaan ei 20 vuotta

täyttäneenä. Henkilöntarkastuksen toimittamisessa noudatetaan pakkokeinolain säännöksiä.

Mainitussa laissa henkilöntarkastuksella tarkoitetaan sen tutkimista, mitä tarkastettavalla on

vaatteissaan tai muutoin yllään.

Ehdotettu sääntely mahdollistaa puuttumisen perustuslain 7 §:n 1 momentissa jokaiselle

turvattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Tähän perusoikeuteen ei pykälän 3 momentin

mukaan saa puuttua mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilökohtaista

koskemattomuutta rajoittavan lain tulee olla täsmällinen ja tarkkarajainen sekä muutenkin täyttää

perusoikeuksien yleiset rajoifusedellytykset, kuten vaatimukset rajoitusten hyväksyttävyydestä ja

oikeasuhtaisuudesta (PeVL 12/1998 vp, s. 2/II).
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Lakiehdotuksessa tarkoitetun alkoholirikkomuksen seuraamuksena on sakko kuitenkin niin,

että seuraamukseksi voidaan rikoslain muutettavaksi ehdotetun 2 a luvun 9 §:n perusteella säätää

rikesakko. Perustuslaissa ei ole säädetty erityisistä kvalifikaatioista niille rikoksille, joiden

selvittämiseksi on sallittua säätää mahdollisuudesta toimittaa henkilöntarkastus.

Perusoikeusrajoituksiin kohdistuvasta oikeasuhtaisuuden vaatimuksesta kuitenkin johtuu, ettei

tarkastusvaltuutta voida kytkeä kuinka vähäisiin rikkomuksiin tahansa. Pakkokeinojen käyttö

vähäisissä rikoksissa ei yleensä ole suhteellisuusperiaatteen mukaista, kuten esityksen perusteluissa

oikein todetaan.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut mahdolliseksi säätää tavallisella lailla

henkilöntarkastuksen toimittamisesta liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä

annetussa laissa tarkoitetun, sakolla rangaistavan valvontalaiterikkomuksen selvittämiseksi (PeVL

6/1998 vp, s. 3). Valiokunta piti liikennevalvonnan tarpeita ja pyrkimystä liikenneturvallisuuden

edistämiseen sellaisina painavina yhteiskunnallisina syinä, joiden vuoksi se katsoi olevan

hyväksyttävää puuttua rikkomuksesta epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuutteen.

Henkilöntarkastuksen toimittamista pidettiin tuolloisessa ehdotuksessa tarkoitetuissa tilanteissa

myös välttämättömänä kyseisen yhteiskunnallisen tarpeen kannalta. Tarkastus voitiin ehdotuksen

perusteella toimittaa vain hyvin konkreettisen rikosepäilyn ("erittäin todennäköiset perusteet")

johdosta, minkä vuoksi valiokunta katsoi tuolloisen sääntelyn täyttävän perusoikeusrajoituksen

sallittavuuteen liittyvän suhteellisuusvaatimuksen. Sääntely oli valiokunnan mielestä sopusoinnussa

perustuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun mielivaltaisen puuttumisen kiellon kanssa.

Henkilöntarkastus voidaan perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 36/2002 vp)

säädetyn pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n mukaan toimittaa myös eräitä pykälässä erikseen mainittuja

sakolla rangaistavia tekoja, kuten näpistystä ja lievää kavallusta koskevien rikosepäilyjen

perusteella.

Käsiteltävänä olevan esityksen pääasiallisena tarkoituksena on tehostaa puuttumista

alaikäisten laittomaan alkoholijuomien hallussapitoon. Tällaisten juomien saaminen pois nuorten

hallusta ja ulottuvilta on esityksen perustelujen mukaan tärkeää, minkä vuoksi poliisilla tulisi olla

mahdollisuus tutkia esimerkiksi alaikäisen vaatteet juomien löytämiseksi. Perusteluissa todetaan
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olevan muussa tapauksessa käytännössä mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeaa valvoa

hallussapitokieltoa tai panna toimeen alkoholirikko-mukseen liittyvää menettämisseuraamusta.

Sääntelyn tavoite suojella lapsia alkoholin aiheuttamilta terveys-ja muilta haitoilta on

perusoikeusjärjestelmän kannalta sinänsä hyväksyttävä. Julkisen vallan on perustuslain 19 §:n 3

momentin mukaan edistettävä väestön terveyttä, minkä lisäksi julkiseen valtaan kohdistuu

momentissa säädetty velvollisuus tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi. Valiokunnan mielestä on toisaalta selvää, että

lastensuojeluun tähtäävää julkisen vallan toimintaa kehitettäessä on ensisijaisesti turvauduttava

kokonaan toisenlaisiin keinoihin kuin rikos-oikeudelliseen sääntelyyn ja siihen kytkeytyvään

poliisin pakkokeinovaltuuksien laajentamiseen.

Henkilöntarkastuksen edellytykseksi ehdotettu "on syytä epäillä" -peruste asettaa

perusoikeuteen puuttumiskynnyksen varsin matalalle tasolle. Perustuslakivaliokunta on

pakkokeinolain muutosehdotusta arvioidessaan todennut "todennäköiset syyt epäillä" -kriteerin

olevan näyttökynnyksen ilmaisuna paitsi selkeämpi, myös valtiosäännön kannalta perustellumpi,

koska kielellisesti siihen kytkeytyy vaatimus jonkinlaisesta konkreettisesta tosiseikasta epäilyn

perusteena. "On syytä epäillä" -kriteerin taas saatetaan helposti mieltää viittaavan vain

yleisluonteisempaan epäluuloon (PeVL 36/2002 vp, s. 3/1). Kun näiden seikkojen lisäksi otetaan

huomioon, että nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on kysymys poliisin yleisestä — eikä

esimerkiksi tietyn erityisen alueen tai tilaisuuden perusteella rajatusta — valtuudesta puuttua varsin

vähäisestä rikkomuksesta epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ei sääntely valiokunnan

mielestä aseta riittäviä säädösperusteisia takeita valtuuden oikeasuhtaiselle käytölle. Samaista syystä

kasvaa riski toimittaa henkilöntarkastus mielivaltaisesti. Valtuuden käytön edellytyksenä olevaa

näyttökynnystä on siksi välttämättä nostettava ehdotetusta, jotta lakiehdotus voidaan näiltä osin

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lapseen kohdistuvista poliisin pakkokeinovaltuuksista säätämiseen samoin kuin valtuuksien

käyttöön tulee valiokunnan mielestä suhtautua kaiken kaikkiaan pidättyvästi. Poliisiviranomaisen

puuttuminen rikkomuksesta epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on valiokunnan arvion

mukaan erityisesti lapsen näkökulmasta verraten järeä toimenpide etenkin jos — kuten ehdotuksen

perusteella on mahdollista — pakkokeinoon turvaudutaan julkisesti yleisellä paikalla. Sääntelyn
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pääasiallisten tavoitteiden ja oikeasuhtaisuuden kannalta on siksi ehdotettua selvästi

asianmukaisempaa rajata tarkastusvaltuus koskemaan vain rikkomuksesta epäillyn lapsen mukana

olevia tavaroita, kuten laukkuja ja kasseja.

Henkilöntarkastus voidaan lakiehdotuksen perusteella toimittaa myös 18—20 vuotta

täyttäneelle eli täysi-ikäiselle henkilölle. Tältä osin ehdotus on yleisyydessään varsin etäällä

sääntelyn lastensuojeluun tähtäävistä tavoitteista. Tarkastus perustuu ehdotuksen mukaan pelkästään

epäilyyn väkevän alkoholijuoman hallussapidosta eikä esimerkiksi epäilyyn alkoholijuoman

tarjoamisesta alaikäiselle. Riski puuttua epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

mielivaltaisesti muodostuu valiokunnan mielestä ehdotuksen perusteella vähäistä suuremmaksi

siksi, että 18—20-vuotias saa laillisesti pitää hallussaan mietoa alkoholijuomaa.

Hallussapitorikkomuksen moitittavuutta voidaan tällaisessa oikeudellisessa tilanteessa pitää hyvin

vähäisenä. Henkilöntarkastus-mahdollisuuden kytkeminen tämän kaltaiseen vähäiseen tekoon

menee valiokunnan mielestä pidemmälle kuin on perusteltua punnittaessa tarkastusvaltuuden

tarpeen painavuutta suhteessa henkilökohtaisen koskemattomuuden painoarvoon perustuslaissa suo-

jattuna perusoikeutena. Tarkastusvaltuuden laajentamistarvetta vähentää vielä se, että

alkoholijuoman välittäminen alaikäiselle on rikoslakiin lisättäväksi ehdotetussa 50 a luvussa

tarkoitettuna alkoholirikoksena rangaistava teko, josta epäillylle voidaan rikoksen selvittämiseksi

toimittaa henkilöntarkastus pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n nojalla.

Mahdollisuus toimittaa henkilöntarkastus 18—20-vuotiaalle on näiden seikkojen vuoksi

poistettava 60 b §:stä, jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
Alkoholijuoman pois ottaminen ja hävittäminen

Poliisi voi alkoholilain 60 §:ään ehdotetun uuden 2 momentin nojalla ottaa pois ja todisteellisesti

hävittää henkilön hallussa olevan avatussa tai avoimessa astiassa olevan alkoholijuoman, jos

asianomainen nauttii juomaa 58 §:n 1 tai 2 momentin vastaisesti ja hänelle määrätään tästä teosta

rikesakko. Alaikäiseltä ja 18—20-vuotiaalta poliisi voi pykälän 3 momentin nojalla ottaa pois ja

hävittää suljetussakin astiassa olevan alkoholijuoman, jos asianomainen on syyllistynyt 50 a §:n 4

momentin 4 kohdassa tarkoitettuun hallussapitorikkomukseen. Lisäedellytyksenä tällöin on, että

hallussapidetyn alkoholijuoman arvo on vähäinen.
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Perustuslain 15 §:n 1 momentin säännös ei perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön

mukaan anna suojaa henkilön rikoksella hankkimalle tai hänen rikolliseen toimintaansa liittyvälle

omaisuudelle (PeVL 33/2000 vp, s. 2 ja siinä mainitut perustuslakivaliokunnan lausunnot).

Toisaalta perustuslaki ja erityisesti sen perusoikeussäännökset asettavat rajoja muun ohella sille,

millaisia rangaistus- tai muita seuraamuksia rikoksiin voidaan liittää (PeVL 33/2000 vp, s. 2/II).

Poliisin mahdollisuus ottaa rikesakolla rangaistavan teon menettämisseuraamuksena pois ja

hävittää avoimessa astiassa oleva alkoholijuoma ei muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi.

Säännökset suljetuissa astioissa olevan alkoholijuoman pois ottamisesta ehdotuksessa tarkoitetuilta

nuorilta henkilöiltä ja juoman hävittämisestä eivät nekään vaikuta lakiehdotuksen

käsittelyjärjestykseen. Asianomaisen henkilön oikeusturvan kannalta samoin kuin

omaisuudensuojaan liittyvän oikeasuhtaisuusvaati-muksen näkökulmasta on merkityksellistä, että

sääntely koskee vain arvoltaan vähäistä määrää alkoholijuomaa. Vähäisenä pidetään esityksen

perustelujen mukaan alkoholimäärää, joka on tarkoitettu henkilön omaan kulutukseen esimerkiksi

yhden illan aikana. Määrällisinä esimerkkeinä perusteluissa mainitaan kassillinen mietoa ja

muutama pullo väkevää alkoholijuomaa. Arvoltaan vähäistä suuremman alkoholimäärän

menettämisseuraamus voidaan määrätä vain rangaistusmääräysmenettelyssä tai rikosoikeudenkäyn-

nissä.

Rikesakko

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi rikoslakiehdotuksen 2 a luvun 9 §:n 5 momentissa

mainittujen alkoholijuoman nauttimiskiellon ja alkoholijuoman hallussa pitämistä koskevien

ikärajojen rikkomisesta. Kyseisistä rikkomuksista säädetään pykälän 6 momentin nojalla tarkemmin

valtioneuvoston asetuksella.

Perustuslakivaliokunta on ennen uuden perustuslain säätämistä pitänyt ehdotetun kaltaiseen

asetuksenantovaltuuteen perustuvaa sääntelytapaa valtiosääntöoikeudellises-ti ongelmattomana,

koska kysymys ei ole rangaistavuuden sääntelemisestä (PeVL 30/1998 vp, s. 3/1). Valiokunta on

sittemmin katsonut olevan perustuslain 8 §:ssä säädetyn rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen

kanssa paremmin sopusoinnussa, että laista käy suoraan ilmi mahdollisuus määrätä rikesakko

rangaistukseksi laissa kulloinkin tarkoitetuista rikkomuksista kuin että rikesakko säädetään
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konkreettisesti rangaistukseksi vasta asetuksella (PeVL 20/2002 vp, s. 7—8, PeVL 31/2002 vp, s.

2/II). Ehdotusta on syytä muuttaa tällä tavoin.

Rikesakkomenettelyssä siirretään tuomiovallan käyttöä rikosoikeuden alalla riippumattoman

tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelle. Osittain tämän vuoksi rikesakkome-nettelyä sääntelevä yleislaki

on aikanaan säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä poikkeukseksi aiemmin voimassa olleesta

perustuslaista (PeVL 1/1982 vp). Perustuslakivaliokunta on verraten tuoreessa lausunnossaan

pitänyt tarpeellisena, että valtioneuvoston piirissä arvioidaan rikesakkomenettelyä koskevan

lainsäädännön suhdetta uuteen perustuslakiin ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin sääntelyn

saattamiseksi vastaamaan nykyisen perustuslain vaatimuksia (PeVL 46/2005 vp, s. 4). Valiokunnan

saaman selvityksen mukaan oikeusministeriö onkin tässä tarkoituksessa asettanut työryhmän

valmistelemaan rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelystä annetun lainsäädännön kehittämistä.

Alkoholijuoman markkinointirikos

Väkevän alkoholijuoman mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on

voimassa olevan alkoholilain 33 §:n 1 momentin mukaan kielletty pykälän 4 momentissa olevia ja

siihen perustuvia vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiellon rikkomisen rangaistavuudesta on

nykyisin säännös vuoden 1968 alkoholilain 93 §:ssä. Alkoholirikkomuksesta tuomitaan sen nojalla

sakkorangaistukseen.

Asiasta ehdotetaan otettavaksi säännös rikoslain 30 luvun 1 a §:ään. Alkoholijuoman

markkinointirikoksesta tuomitaan pykälän perusteella sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi

kuukaudeksi se, joka mainostaa väkevää alkoholijuomaa tai muuten edistää väkevän

alkoholijuoman myyntiä alkoholilain 33 §:n tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti.

Rikokseen sovelletaan rikoslain 30 luvun 13 §:n mukaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta

koskevia säännöksiä.

Voimassa olevan rangaistussääntelyn ankaroittamiselle ja rangaistusvastuun laajentamiselle

ehdotetulla tavalla ei ole perustuslaista johtuvia esteitä.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun

sananvapauden ja siihen liittyvän täsmällisyysvaatimuksen näkökulmasta huomiota nykykäsityksen

mukaan varsin avoimiin alkoholilain 33 §:n 4 momentin säännöksiin sosiaali- ja terveysministeriön

norminantovallasta ja tuotevalvontakeskuksen lupatoimi-vallasta. Valtioneuvoston piirissä on syytä
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arvioida vuonna 1994 annettujen säännösten suhdetta perustuslain sananvapaussääntelyyn (esim.

PeVL 19/2002 vp, s. 2—3, PeVL 37/2005 vp, s. 4) ja ryhtyä toimenpiteisiin alkoholilain

tarkistamiseksi näiltä osin. Ministeriön norminasettamisvaltuudet on aiheellista saattaa vastaamaan

myös perustuslain 80 §:stä ja siihen pohjautuvasta perustuslakivaliokunnan käytännöstä johtuvia

vaatimuksia asetuksenantovaltuuksista.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain,

jos valiokunnan sen 60 b §:stä tekemät

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.
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