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EDUSKUNNAN VASTAUS 95/2009 vp
Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien
säännösten uudistamisesta

Asia
Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (HE 84/2008
vp).

Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt
seuraavan lausuman:

Valiokuntakäsittely
Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(LaVM 11/2009 vp).

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kevätistuntokauden 2010 loppuun
mennessä 1.1.2008 voimaan tulleiden
alkoholimainontarajoitusten vaikutukset
sekä arvioi mielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeen.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rikoslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 43 luvun 7 §,
muutetaan 2 a luvun 9 §:n 1 ja 7 momentti, 10 luvun 3 §:n 1 momentti, 30 luvun 12 §:n 1 momentti
ja 13 § sekä 46 luvun 15 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 §:n 1 ja 7 momentti laissa 475/2008, 10 luvun 3 §:n 1 momentti
laissa 61/2003, 30 luvun 12 §:n 1 momentti laissa 769/1990 ja 13 § laissa 465/2005 ja 46 luvun 15 §:n
2 momentti laissa 425/2009, sekä
lisätään 2 a luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 475/2008, uusi 7 momentti, jolloin muutettu 7 momentti siirtyy 8 momentiksi, 30 lukuun uusi 1 a §, 46 luvun 6 §:ään, sellaisena
kuin se on laissa 951/1999, uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 50 a luku seuraavasti:
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2 a luku
Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta

tai osaksi peräisin rikollisesta toiminnasta, jota
ei ole pidettävä vähäisenä.
— — — — — — — — — — — — — —

9§

30 luku

Rikesakkorikkomukset

Elinkeinorikoksista

Rikesakko voidaan 2—8 momentin mukaisesti säätää seuraamukseksi virallisen syytteen alaisesta rikkomuksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta
vankeutta.
— — — — — — — — — — — — — —
Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi
myös alkoholilaissa (1143/1994) säädetyn tai
poliisin yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi alkoholilain nojalla antaman alkoholijuoman nauttimiskiellon rikkomisesta taikka alkoholilaissa
säädettyjen alkoholijuoman hallussa pitämistä
koskevien ikärajojen rikkomisesta.
Edellä 2—7 momentissa mainituista rikkomuksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

1a§

10 luku
Menettämisseuraamuksista

Alkoholijuoman markkinointirikos
Joka alkoholilain 33 §:n tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti
1) mainostaa suorasti tai epäsuorasti väkevää
alkoholijuomaa tai muuten edistää väkevän alkoholijuoman myyntiä,
2) kohdistaa alaikäisiin miedon alkoholijuoman mainontaa, epäsuoraa mainontaa tai muuta
myynnin edistämistä taikka liittää sen alaikäisiin kohdistuvaan muun tuotteen tai palvelun
mainontaan tai myynninedistämistoimintaan
taikka
3) 2 kohdassa tarkoitetussa miedon alkoholijuoman markkinoinnissa kuvaa alaikäisiä,
on tuomittava alkoholijuoman markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

3§
Laajennettu hyödyn menettäminen

12 §

Omaisuus voidaan tuomita kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi
1) sellaiseen rikokseen syyllistyneeltä, josta
voidaan tuomita vähintään neljä vuotta vankeutta, taikka sellaisen rikoksen rangaistavaan yritykseen taikka 32 luvun 1 tai 6 §:ssä, 46 luvun
4 §:ssä tai 50 luvun 1 tai 4 §:ssä tarkoitettuun rikokseen syyllistyneeltä sekä
2) edellä 1 kohdassa tarkoitettuun rikokseen
osalliselta ja siltä, jonka puolesta tai hyväksi
edellä mainittu rikos on tehty,
jos rikos on luonteeltaan sellainen, että se voi
tuottaa huomattavaa taloudellista hyötyä, ja jos
on syytä olettaa omaisuuden olevan kokonaan

Syyteoikeus
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Virallisen syyttäjän on ennen markkinointirikosta koskevan syytteen nostamista varattava
kuluttaja-asiamiehelle sekä ennen alkoholijuoman markkinointirikosta koskevan syytteen nostamista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa.
Tuomioistuimen on markkinointirikosta ja kilpailumenettelyrikosta koskevaa asiaa käsitellessään varattava kuluttaja-asiamiehelle sekä alkoholijuoman markkinointirikosta koskevaa asiaa
käsitellessään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirastolle tilaisuus tulla kuulluksi.
— — — — — — — — — — — — — —
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13 §

50 a luku

Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Alkoholirikoksista

Markkinointirikokseen,
alkoholijuoman
markkinointirikokseen, kilpailumenettelyrikokseen, yritysvakoiluun, yrityssalaisuuden väärinkäyttöön, lahjomiseen elinkeinotoiminnassa ja
lahjuksen ottamiseen elinkeinotoiminnassa sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.

1§

46 luku
Maahantuontiin ja maastavientiin liittyvät
rikokset

6§

Alkoholirikos
Joka alkoholilain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti
1) valmistaa alkoholijuomaa tai väkiviinaa,
2) tuo maahan alkoholijuomaa tai väkiviinaa,
3) myy, välittää tai muutoin toiselle luovuttaa
alkoholijuomaa tai väkiviinaa,
4) pitää hallussaan tai kuljettaa väkiviinaa,
5) pitää hallussaan tai kuljettaa alkoholijuomaa myyntitarkoituksessa tai
6) pitää hallussaan tai kuljettaa laittomasti
valmistettua tai maahan tuotua alkoholijuomaa,
on tuomittava alkoholirikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun
rikoksen yritys on rangaistava.

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen
— — — — — — — — — — — — — —
Laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla ryhtyy sellaiseen valmisteveron alaiseen
tuotteeseen, jonka osalta on sen maahan tuonnin
jälkeen tehty 29 luvun 1—3 §:ssä tarkoitettu rikos.

15 §
Rajoitussäännös
— — — — — — — — — — — — — —
Tämän luvun 6 ja 6 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen tavaraa maahan tuotaessa tai tavaran maahan tuonnin jälkeen tehtyyn rikokseen.
— — — — — — — — — — — — — —

2§
Törkeä alkoholirikos
Jos alkoholirikoksessa
1) rikoksen kohteena on huomattavan suuri
määrä alkoholijuomaa tai väkiviinaa,
2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
3) rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen
laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä tai
4) alkoholijuomaa tai väkiviinaa levitetään
häikäilemättömällä tavalla alaikäisille tai toisen
riippuvaista asemaa hyväksi käyttäen
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen
törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä
alkoholirikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritykseen on vastaavasti sovellettava, mitä
1 §:ssä säädetään yrityksestä.
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3§

5§

Lievä alkoholirikos

Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Jos alkoholirikos, huomioon ottaen alkoholijuoman tai väkiviinan vähäinen määrä taikka
muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä alkoholirikoksesta sakkoon.

Tämän luvun 1 ja 2 §:ssä mainittuun rikokseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.

4§
Määritelmät

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
.
Tällä lailla kumotaan:
1) 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/1968) 9 luku sekä 104 ja 105 §,
niistä 9 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä
2) aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä 9 päivänä toukokuuta 1932 annettu laki (135/1932) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
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Alkoholijuomana tai väkiviinana pidetään tässä luvussa alkoholilaissa tarkoitettua alkoholijuomaa tai väkiviinaa.
Mitä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään
alkoholijuoman tai väkiviinan luvattomasta valmistuksesta, sovelletaan myös muualla valmistetun väkiviinan tai verottamattoman alkoholijuoman jatkokäsittelyyn tai astiointiin.

Laki
alkoholilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 34 §:n 1 momentti, 8 luvun otsikko, 57 §, 58 §:n 3 momentti sekä 60 §,
sellaisina kuin niistä ovat 58 §:n 3 momentti laissa 616/2003 ja 60 § laissa 306/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 50 a, 50 b ja 60 a—60 c § seuraavasti:
34 §

8 luku

Hallussapito ja kuljetus

Ohjaus, valvonta ja seuraamukset

Alkoholijuomaa ei saa pitää hallussa tai kuljettaa, jos se ei ole laillisesti valmistettua tai
maahantuotua. Alkoholijuomaa ei myöskään saa
pitää hallussa tai kuljettaa myyntitarkoituksessa, jos myyntiin ei ole tämän lain nojalla oikeutta tai myönnettyä lupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

50 a §

4

Rangaistussäännökset
Rangaistus alkoholirikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 50 a luvun 1—3 §:ssä.
Rangaistus alkoholijuoman markkinointirikoksesta säädetään rikoslain 30 luvun 1 a §:ssä.
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Rangaistus tässä laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
Joka tahallaan
1) nauttii alkoholijuomaa vastoin 58 §:n
1 momentissa säädettyä alkoholijuoman nauttimiskieltoa,
2) jättää noudattamatta poliisin 58 §:n
2 momentin nojalla yleisen järjestyksen turvaamiseksi antamaa kieltoa alkoholijuoman nauttimisesta julkisella paikalla,
3) sallii 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun paikan omistajana, tilaisuuden toimeenpanijana tai
järjestyksenvalvojana alkoholijuoman nauttimisen kyseisessä säännöksessä mainitussa paikassa taikka luvatta tarjoaa alkoholijuomaa tällaisessa paikassa 58 §:n 3 momentin vastaisesti,
4) alle kahdeksantoistavuotiaana pitää hallussaan laillisesti valmistettua tai maahantuotua alkoholijuomaa taikka kahdeksantoista mutta ei
kahtakymmentä vuotta täyttäneenä pitää hallussaan laillisesti valmistettua tai maahantuotua väkevää alkoholijuomaa 34 §:n 2 momentin vastaisesti,
5) tarjoaa alle kahdeksantoistavuotiaalle alkoholijuomaa tai väkiviinaa niin, että tämä siitä
juopuu, ja tarjoamista voidaan alaikäisen ikä,
kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen kokonaisuudessaan pitää moitittavana,
6) valmistaa, myy, välittää, luovuttaa tai tuo
maahan alkoholijuoman tai väkiviinan valmistukseen soveliaan välineen, laitteen, tarvikkeen,
aineen tai valmisteen siinä tarkoituksessa, että
sitä tultaisiin käyttämään alkoholijuoman tai väkiviinan laittomaan valmistukseen,
7) pitää hallussaan alkoholijuoman tai väkiviinan valmistukseen soveliasta laitetta tai välinettä sellaisissa olosuhteissa, että on perusteltua
aihetta otaksua sitä käytettävän alkoholijuoman
tai väkiviinan laittomaan valmistukseen,
8) mainostaa tai markkinoi alkoholijuoman
tai väkiviinan valmistukseen soveliasta välinettä, laitetta, tarviketta, ainetta tai valmistetta hou-

kutellakseen alkoholijuoman tai väkiviinan laittomaan valmistukseen tai
9) mainostaa suorasti tai epäsuorasti mietoa
alkoholijuomaa tai vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää juomaa tai
muutoin edistää tällaisen juoman myyntiä 33 §:n
vastaisesti,
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, alkoholirikkomuksesta sakkoon.
Alkoholirikkomuksesta tuomitaan myös se,
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) rikkoo 5 §:n 2 momentin, 8 §:n 3 momentin, 14 §:n 2 momentin, 17 §:n 3 momentin,
21 d §:n, 27 §:n 3 momentin, 29 §:n 2 momentin
tai 30 §:n 2 momentin nojalla annetun luvan ehtoa tai rajoitusta,
2) toimii ilman 5 §:n 3 momentissa, 13 §:n
2 momentissa, 14 §:n 4 momentissa tai 35 §:n
1 momentissa säädettyä viranomaisen hyväksyntää,
3) laiminlyö antaa 11 tai 59 §:ssä säädetyn
taikka 57 §:n nojalla annetulla asetuksella säädetyn ilmoituksen,
4) toimii vastoin 3 §:n 4 momentin, 13 §:n
3 momentin, 19 tai 26 §:n tai 32 §:n 1 momentin
nojalla annetun asetuksen säännöstä,
5) rikkoo 16 §:n 2 momentissa tai 24 §:n
2 momentissa säädetyn kiellon taikka
6) anniskeluluvan haltijana taikka anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai tämän sijaisena
rikkoo 23 §:ssä säädettyjä anniskelupaikan järjestyksen valvontaa koskevia velvoitteita.
Edellä 4 momentin 6 kohdassa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava.
Rikesakosta seuraamuksena 4 momentin 1, 2
ja 4 kohdassa mainitusta alkoholirikkomuksesta
säädetään rikoslain 2 a luvun 9 §:n 7 momentissa ja mainitun 9 §:n nojalla annetulla asetuksella.
50 b §
Kuulemisvelvollisuus
Ennen 50 a §:n 4 momentin 9 kohtaan perustuvan alkoholirikkomusta koskevan syytteen
nostamista virallisen syyttäjän on varattava So5
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siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
tilaisuus antaa lausuntonsa ja tuomioistuimen on
käsitellessään tällaista asiaa varattava Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirastolle tilaisuus tulla kuulluksi.
57 §
Kojeiden tai niiden osien maahantuonti, valmistus ja kauppa
Alkoholijuoman ja väkiviinan luvattoman
valmistuksen estämiseksi voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää, että tällaiseen valmistukseen soveliaiden kojeiden tai niiden osien maahantuontia, valmistusta tai kauppaa harjoittava
on velvollinen tekemään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ilmoituksen tästä toiminnastaan ja pitämään siitä kirjaa.
58 §
Nauttimiskiellot
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa paikassa ei
paikan omistaja taikka tilaisuuden toimeenpanija tai järjestyksenvalvoja saa sallia alkoholijuoman nauttimista tai luvatta tarjota alkoholijuomaa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun alkoholijuoman pois ottamiseen ja hävittämiseen
sovelletaan, mitä poliisilain (493/1995) 23 §:n
3 momentissa säädetään omaisuuden haltuunotosta.
Milloin vastoin 58 §:n 1 momentissa mainittua kieltoa on nautittu alkoholijuomaa, on pykälässä tarkoitetun huoneiston, liikkeen tai muun
paikan omistajalla tai henkilökuntaan kuuluvalla, tilaisuuden toimeenpanijalla ja järjestyksenvalvojalla oikeus ottaa kiellon rikkoneelta pois
aine astioineen ja hävittää se todisteellisesti.
Jos juopuneelta häntä kiinni otettaessa tavataan alkoholijuomaa tai muuta alkoholipitoista
ainetta, jota hänellä tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaan
muutoin on oikeus pitää hallussaan, sen saa ottaa häneltä pois. Valtioneuvoston asetuksella
säädetään, millä edellytyksillä ja miten pois
otettu alkoholijuoma tai muu alkoholipitoinen
aine pidetään viranomaisen hallussa ja hävitetään.
Jos vankilaan tai muuhun suljettuun laitokseen taikka päihdehuollon yksikköön otettavalla
tai siellä hoidettavana olevalla tavataan alkoholijuomaa tai muuta alkoholipitoista ainetta, saa
laitoksen henkilökuntaan kuuluva ottaa sen häneltä pois ja todisteellisesti hävittää.
60 a §

60 §
Alkoholijuoman ja väkiviinan pois ottaminen,
haltuunotto ja hävittäminen
Poliisi voi ottaa pois ja hävittää henkilön hallussa olevan avatussa tai avoimessa astiassa olevan alkoholijuoman, jota hänellä tämän lain tai
sen nojalla annetun säännöksen mukaan muutoin on oikeus pitää hallussaan, jos asianomainen nauttii sitä 58 §:n 1 momentin vastaisesti tai
julkisella paikalla 58 §:n 2 momentin vastaisesti.
Poliisi voi myös ottaa pois ja hävittää henkilön hallussa olevan alkoholijuoman, jos asianomainen on syyllistynyt 50 a §:n 4 momentin
4 kohdassa tarkoitettuun rikkomukseen ja hallussa pidetyn alkoholijuoman arvo on vähäinen.
6

Hävittäminen
Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todisteellisesti hävittää tai hävityttää sellaisen alkoholijuoman tai muun alkoholipitoisen aineen astioineen tai päällyksineen, raaka-aineen, välineen tai tarvikkeen, joka voidaan takavarikoida,
koska on syytä olettaa, että se julistetaan menetetyksi, ja jolla ei ole sanottavaa myynti- tai
käyttöarvoa.
60 b §
Tarkastus ja kotietsintä
Jos alle kahdeksantoistavuotiasta epäillään
todennäköisin syin 50 a §:n 4 momentin 4 koh-
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dassa tarkoitetusta rikkomuksesta, poliisi voi
laittomasti hallussa pidetyn alkoholijuoman etsimiseksi tarkastaa tällaisen henkilön mukana
olevat tavarat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, jos se voi tapahtua puuttumatta loukkaavalla
tavalla epäillyn henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Tarkastuksen kirjaamiseen sovelletaan, mitä poliisilain 23 §:n 3 momentissa säädetään. Tarkastuksessa noudatetaan muutoin, mitä
pakkokeinolain (450/1987) 5 luvussa säädetään
henkilöntarkastuksen toimittamisesta.
Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että joku
on syyllistynyt rikoslain 50 a luvun 3 §:ssä tarkoitettuun lievään alkoholirikokseen, voidaan
hänen käyttämässään kulkuneuvossa toimittaa
pakkokeinolain 5 luvussa tarkoitettu kotietsintä
sen tutkimiseksi, onko kulkuneuvossa laitonta
alkoholijuomaa tai väkiviinaa.

60 c §
Tuntematon tai poissa oleva omistaja
Kun omaisuutta, joka voidaan tuomita menetetyksi, on takavarikoitu, mutta rikoksentekijä
tai omaisuuden omistaja on tuntematon tai hänellä ei ole tunnettua olinpaikkaa Suomessa, hänet haastetaan julkisella haasteella saapumaan
tuomioistuimeen määräpäivänä, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin seitsemänneksi päiväksi
haasteen julkaisemisesta. Haaste on pantava tuomioistuimen kansliaan yleisesti nähtäville.
Jollei takavarikoidun omaisuuden laillisesti
haastettu omistaja saavu vastaamaan asiassa
eikä näytä laillista estettä, vaatimus omaisuuden
menettämisestä ratkaistaan hänen poissaolostaan huolimatta.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 10 §:n
1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 646/2003, seuraavasti:
5 luku
Etsintä
10 §
Henkilöntarkastuksen edellytykset
Sille, jota on syytä epäillä
1) rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta vankeutta,
2) lievästä pahoinpitelystä,
3) näpistyksestä, lievästä kavalluksesta, lievästä luvattomasta käytöstä, lievästä moottori-

kulkuneuvon käyttövarkaudesta, murtovälineen
hallussapidosta, lievästä alkoholirikoksesta,
4) lievästä vahingonteosta tai
5) lievästä petoksesta,
saadaan tehdä henkilöntarkastus takavarikoitavan taikka väliaikaiseen hukkaamiskieltoon tai
vakuustakavarikkoon pantavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi tai muutoin sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla merkitystä rikoksen selvittämisessä.
— — — — — — — — — — — — — —

7
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä 17 päivänä kesäkuuta 1977 annetun lain
(472/1977) 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentti laissa
524/2003, seuraavasti:
3§
— — — — — — — — — — — — — —
Kuljettajalla on oikeus poistaa kulkuneuvosta
häiriötä aiheuttava matkustaja, joka kuljettajan
kiellosta huolimatta on jatkanut häiriön aiheuttamista. Jollei matkustajaa voida poistaa heti, kuljettajalla on oikeus tarpeen vaatiessa ottaa hänet
kiinni, kunnes poistaminen on mahdollista. Matkustajalla on oikeus kuljettajan pyynnöstä antaa
häiriötä aiheuttavan matkustajan poistamiseksi
tai kiinni ottamiseksi tarvittavaa apua. Kuljettajalla on myös oikeus ottaa pois avatussa tai
avoimessa
astiassa
oleva
järjestyslain
(612/2003) 4 §:ssä tarkoitettu päihdyttävä aine
sitä nauttivalta häiriötä aiheuttavalta matkustajalta, joka kiellosta huolimatta jatkaa päihdyttävän aineen nauttimista kulkuneuvossa. Pois otettu päihdyttävä aine tulee hävittää todisteellisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2009
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4§
Jos kulkuneuvosta poistettava tai kiinni otettava matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä
välttää poistamisen tai kiinni ottamisen taikka
päihdyttävää ainetta kulkuneuvossa nauttiva
kiellosta huolimatta jatkaa avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen nauttimista, kuljettajalla on oikeus käyttää sellaisia matkustajan poistamiseksi tai kiinni ottamiseksi taikka avatussa tai
avoimessa astiassa olevan aineen pois ottamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon matkustajan käyttäytyminen ja muut olosuhteet.
Sama oikeus on kuljettajaa auttavalla matkustajalla.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
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