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Häkämies: Ehdotus laiksi alkoholilain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että alkoholilakiin
otettaisiin uusi rangaistussäännös. Rangaistus
olisi sakkoa, jos alkoholijuoman tai väkiviinan

määrä on vähäinen ja olosuhteet ovat muuten
lieventävät.

PERUSTELUT

Viime aikoina on yhä useammin ilmennyt
tapauksia, että turistit, jotka ovat tuoneet maahan omaa käyttöään varten laillisen määrän
alkoholipitoisia aineita, haluavat käyttövaroja
saadakseen myydä mukanaan tuomansa alkoholijuomat Suomessa. Kyseessä ovat lyhytaikaisella vierailulla maassamme olevat turistit,
joita ei oikeudenkäynnin ja rangaistuksen
täytäntöönpanon turvaamiseksi ole kohtuullista asian laadun ja vähäisyyden vuoksi
esittää vangittavaksi. Kaupaksi tarjotut alkoholijuomat olisi kuitenkin konfiskoitava ja
myyjille olisi saatava yleisen lainkuuliaisuuden
ylläpitämiseksi jokin rangaistus.
Nyt tällaisissa asioissa on laadittu esitutkintapöytäkirja ja rikoksesta epäilty on haastettu
suoraan johonkin syyttäjän kanssa sovittuun
oikeudenistuntoon vastaajaksi sekä otettu
häneltä valtakirja asian hoitamiseksi. Oikeuden
ovimies on edustanut vastaajaa ja alkoholijuomat on tuomittu valtiolle menetetyiksi.
Näissä tapauksissa on vakuustakavarikko
sakko- ja mahdollisen menettämisseuraamuksen
turvaamiseksi koettu hankalaksi, koska menet-
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tely on hieman kankea ja näillä turisteilla ei
yleensä ole mitään vakuustakavarikkoon otettavaa.
Tuomioistuimen aikanaan tuomitsemien
sakkojen maksaminen on ilmeisen epätodennäköistä. Koska menettämisseuraamus on joka
tapauksessa hoidettava, olisi se yksinkertaisinta
ja taloudellisestikin tarkoituksenmukaisin ta hoitaa rangaistusmääräysmenettelyssä.
Rangaistusmääräysmenettelyn käyttäminen
tällaisiin myynteihin olisi mahdollista, jos
säännökseen alkoholipitoisen aineen välittämisestä lisättäisiin uusi momentti, joka koskisi
niitä tapauksia, joissa on kyse vähäisestä määrästä alkoholijuomaa.
Lainmuutoksella olisi saavutettavissa ilmeisen huomattavaa kustannusten säästöä käytettävän kevyemmän oikeudenkäyntimenettelyn
vuoksi.
Edellä esitetyn perusteella ehdotan,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:
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Laki
alkoholilain 85 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 85 §:ään, sellaisena kuin se on
osittain muutettuna 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla lailla (252/87), uusi 3 momentti, jolloin
nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4---6 momentiksi, seuraavasti:
85 §
Jos alkoholijuoman tai väkiviinan määrä on
vähäinen ja asianhaarat muuten lieventävät,
olkoon rangaistus sakkoa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1991
Kari Häkämies
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