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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi keskioluesta annetun 
lain 36 §:n ja alkoholilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Alkoholijuomien korvauksettakin tapahtuva 
välittäminen kiellettiin kesäkuussa 1981. Tässä 
yhteydessä ei kuitenkaan kajottu hallussapito
säännöksiin. Välittämiskiellon noudattamisen 
valvonta on erityisesti nuorten osalta osoittau
tunut vaikeaksi. Tämän vuoksi ehdotetaan kes
'kioluen hallussapidon kieltämistä alle 18-vuo
tiailta. Muiden alkoholijuomien osalta vastaavat 
säännökset ovat jo tällä hetkellä voimassa. 

Alkoholijuomien myynti valtion ylimmille 
edustajille yleisiä kuluttajahintoja alempiin hin
toihin valtion edustustilaisuuksia varten on jat
kuvasti herättänyt kielteistä huomiota yleisessä 
kansalaiskeskustelussa. Esityksessä ehdotetaan 

luovuttavaksi kokonaan tällaisesta erityismyyn
nistä. 

Valtiolle on aiheutunut etenkin ammattimai
sissa alkoholipitoisen aineen luvatonta myyntiä 
koskevissa jutuissa suuria taloudellisia vahin
koja. Alkoholilakiin ehdotetaan lisättäviksi 
takavarikko- ja hukkaamiskieltosäännökset, jol
loin voitaisiin turvata valtion saatavat alkoholi
rikoksia selvitettäessä. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tule
maan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983, 
alkoholin erityismyynnin lopettamista koske
viita osin kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 
1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Keskioluesta annetun lain 20 §:n muutta
misesta annetulla lailla ( 404/81) lisättiin sa
nottuun pykälään 2 momentti, jonka mukaan 
korvauksettakin tapahtuva keskioluen välittä
minen toiselle henkilölle on kiellettyä. Saman
aikaisesti lisättiin muiden alkoholijuomien osal
ta alkoholilakiin ( 4 59/68) vastaavanlainen 
säännös. Säännöksillä pyrittiin erityisesti estä
mään alkoholijuomien välittäminen nuorille. 
Lähinnä poliisin taholta on kiinnitetty huo
miota siihen, että alkoholijuomien välittämis
kiellon noudattamisen tehokas valvonta edel
lyttää myös keskioluen hallussapidon kieltä
mistä alaikäisiltä. Tämän vuoksi ehdotetaan 
keskioluesta annetun lain (462/68) 36 §:ään 
lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan 
alle 18-vuotias henkilö ei olisi oikeutettu pitä-
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mään hallussaan keskiolutta. Muiden alkoholi
juomien osalta vastaavat säännökset ovat jo 
tällä hetkellä alkoholilaissa. 

Alkoholilain 57 §:n 3 momentin 3 koh
dan nojalla alkoholiyhtiö voi määrääminsä 
ehdoin myydä alkoholijuomaa valtion ylim
mille edustajille valtion edustustilaisuuksia 
varten sen mukaan kuin yhtiön hallintoneuvos
to tarkemmin päättää. Hallintoneuvoston eri 
aikoina tekemien päätösten mukaan tasavallan 
presidentti, eduskunnan puhemies, valtioneu
voston jäsenet, maaherrat ja eräät muut val
tion ylimmät edustajat saavat ostaa alkoholi
juomia edustustilaisuuksia varten yleisiä kulut
tajahintoja alempiin hintoihin. Näiden alkoholi
juomien hinnat vahvistetaan yleensä kerran 
vuodessa. 

Valtion edustusalkoholilla ei voida katsoa 
olevan alkoholipoliittista merkitystä, sillä han
kitut määrät ovat olleet vähäisiä. Sen sijaan 
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kysymyksellä on merkitystä kansalaisten alko
holiasenteita ohjaavalta kannalta. Asiaan on 
kiinnittänyt huomiota parlamentaarinen alko
holikomitea, joka jätti mietintönsä 27 päivänä 
kesäkuuta 1978 (komiteanmietintö 1978: 33) 
ja 31 päivänä elokuuta 1982 mietintönsä an
tanut alkoholilainsäädännön tarkistamistyöryh
mä ( työryhmämuistio 1982: STM 12.1). 

Mietinnöissä ehdotettiin alkoholilain 57 §: n 
3 momentin 3 kohdan muuttamista niin, että 
alkoholijuomien erityismyynti valtion ylimmille 
edustajille lopetettaisiin ja että alkoholiyhtiö 
voisi määrääminsä ehdoin myydä valtion edus
tuspaikoille ja -tiloille alkoholijuomia valtion 
ylimpien edustajien edustustilaisuuksia varten. 
Esityksessä ehdotetaan alkoholilain 57 §:n 3 
momentin 3 kohta kumottavaksi, jolloin edellä 
mainittu erityismyynti loppuisi kokonaan. Esi
merkiksi Ruotsissa ja Norjassa ei tunneta lain" 
kaan näitä niin kutsuttuja ministeriviinoja, 
vaan siellä alkoholijuomat ostetaan valtion 
edustustilaisuuksiin normaaliin vähittäismyynti~ 
hintaan. 

Rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaa
teen vakuudeksi voidaan myöntää ulosottolain 
7 luvun mukainen takavarikko tai hukkaamis" 
kielto. Sen sijaan menettämisseuraamuksen va
kuudeksi ei vakiintuneen oikeuskäytännön mu
kaan voida sanotunlaista seuraamistoimenpidet
tä myöntää. Tästä on aiheutunut etenkin am
mattimaisten alkoholipitoisen aineen luvatonta 
myyntiä koskevien rikosten selvittämisessä val
tiolle suuria taloudellisia vahinkoja, kun poliisi 
ei ole voinut varmistaa valtion saatavaa tällai
sella turvaamistoimenpiteellä. Erityisesti sisä~ 
asiainministeriö on kiinnittänyt tähän seikkaan 
huomiota. Edellä sanotun johdosta ehdotetaan) 
että alkoholilakiin lisättäisiin säännökset, joiden 
nojalla voitaisiin määrätyin edellytyksin valtion 
puolesta tehdystä hakemuksesta myöntää taka~ 
varikko ja hukkaamiskielto menettämisseuraa
muksen vakuudeksi. Säännökset ehdotetaan si
joitettaviksi uuteen 87 a-87 c §:ään. 

Alkoholilakiin nyt lisättäviksi ehdotettujen 
säännösten mukaan toimenpiteistä päättävänä 
viranomaisena olisi ulosotonhaltija (87 a § 1 
mom.). Asian käsittelyssä, muutoksen hakemi
sessa ulosotonhaltijan päätökseen sekä turvaa
mistoimenpiteiden toimeenpanossa voidaan so
veltuvin osin noudattaa, mitä ulosottolaissa, 
erityisesti sen 7 luvussa, on säädetty takavari
kosta ja hukkaamiskiellosta. Tästä on otettu 
viittaussäännös 87 a §:n 2 momentti.in. Tällä 

tavoin meneteltäessä vältytään monimutkaisen 
menette! ysäännöstön laatimiselta. 

Takavarikon tai hukkaamiskiellon hakijana 
toimisi valtion puolesta ja lukuun vangitsemi
seenoikeutettu virkamies, käytännössä yleensä 
esitutkintaa johtava, poliisipäällystöön kuuluva 
poliisimies tai syyttäjä (87 a §:n 1 mom.). 
Kun hakijana on valtio, sen ei tarvitse ulos
ottolain 3 luvun 20 §:n 3 momentin nojalla 
asettaa saman lain 7 luvun 16 §:ssä edellytet
tyä vakuutta siitä vahingosta, mikä omaisuuden 
omistajalle voi toimenpiteestä aiheutua. 

Usein voi olla tarjona vaara, että rikoksesta 
epäilty kiinni joutumisen aikaan ryhtyy nopeas
ti kätkemään tai hävittämään omaisuuttaan 
taikka siirtämään sitä toisten nimiin. Tämän 
vuoksi 87 b §:ään ehdotetaan otettaviksi sään
nökset väliaikaisesta takavarikosta ja hukkaa
miskiellosta·. Vangitsemiseen oikeutettu virka
mies saisi 0ttaa htainta omaisuutta säilöön tai 
panna kiinteää omaisuutta väliaikaisesti hukkaa
miskieltoon siihen asti, kun ulosotonhaltija on 
päättänyt takavarikosta tai hukkaamiskiellosta. 
Toimenpiteeseen. ryhtyneen virkamiehen olisi 
heti toimenpiteen jälkeen haettava. ulosotonhal
tijalta takavarikkoa. tai hukkaamiskie1toa. Väli
aikaise&ta hukkaamiskiellosta olis1 viipymättä 
ilmoitettava kiinteän omaisuuden sijaintipaikka
kunnan tuomioistuimelle merkinnän tekemisek
si kiinnitysrekisteriin. Kun tällainen merkintä 
on tehty, kiinteistön ostamista suunnittelevan 
edellytetään tietävän hukkaamiskiellosta. 

Kun näillä toimenpiteillä puututaan jyrkästi 
rikoksesta epäillyn omistusoikeuteen, tarvitaan 
säännökset, jotka takaavat hänelle riittävän 
oikeusturvan. Hänellä olisi oikeus hakea muu
tosta ulosotonhaltijan päätökseen ulosottolain 
10 §:n 1 momentin nojalla. Hän saisi myös 
lain 7 luvun 13 §:n 2 momentin nojalla pyy
tää oikeudenkäynnin aikana takavarikon tai 
hukkaamiskiellon peruuttamista. 

Alkoholilain 87 c § :ään ehdotetaan lisäksi 
otettaviksi säännökset syytteen tavallista no. 
peammasta käsittelystä, milloin rikoksen joh
dosta on ryhdytty puheenaolevanlaiseen turvaa
mistoimenpiteeseen. Syyte toimenpiteen aiheut
taneesta rikoksesta olisi nostettava kuuden vii
kon kuluessa siitä päivästä, jona turvaamistoi
menpiteeseen, joko väliaikaiseen tai ulosoton
haltijan päätökseen perustuvaan, ryhdyttiin. 
Näin olisi meneteltävä sillä uhalla, että toimen
pide muuten peräytyy; Koska rikoksen tutki
minen on joskus hyvin aikaavievää, saisi ha-
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kija pyytää kuitenkin eri hakemuksella ulos
otonhaltijalta turvaamistoimenpiteen voimassa
olaajan pidentämistä ( 1 mom.). Jos turvaamis
toimenpiteen edellytykset raukeaisivat vasta 
siinä vaiheessa, kun toimenpide on lopullinen 
ja perustuu ulosotonhaltijan päätökseen, toi
menpiteen hakijan olisi ilmoitettava asiasta 
asianomaiselle ulosottomiehelle toimenpiteen 
peruuttamista varten. Ulosotonhaltijan ei tar
vitsisi peruuttaa päätöstään ( 2 mom.). 

2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e lli s et 
vaikutukset 

Erityismyynnin lopettaminen valtion ylim
mille edustajille johtaisi siihen, että eräiden 
hallinnonalojen edustusmäärärahoja tulisi lisätä. 
Tarkkaa arviota on vaikea tässä yhteydessä 
esittää, mutta lisäystarve tulisi olemaan noin 
1,5-2 miljoonaa markkaa vuodessa. Toisaalta 
lisäystä voidaan pitää vain kirjanpidollisena 
tapahtumana. 

Kun rikokseen perustuvan menettämisseuraa
muksen vakuudeksi ei ole voitu myöntää ri-

1. 

koksia selvitettäessä takavarikkoa eikä hukkaa
miskieltoa, on tästä aiheutunut etenkin am
mattimaisissa alkoholipitoisen aineen luvatonta 
myyntiä koskevissa jutuissa valtiolle taloudel
lisia menetyksiä. Alkoholilakiin nyt lisättäviksi 
ehdotetuilla säännöksillä pyritään estämään nä
mä vanhingot. Markkamääräisesti säännösten 
vaikutuksia on vaikea arvioida. Eräissä yksittäis
tapauksissa kysymys on ollut varsin huomatta
vista taloudellisista arvoista. 

3. Voimaan tulo 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä huhtikuuta 1983, valtion ylim
mille edustajille tapahtuvan alkoholijuomien eri
tyismyynnin lopettamisen osalta kuitenkin 1 
päivänä tammikuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
keskioluesta annetun lain 36 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti Jiisätään keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 1968 an
netun lain (462/68) 36 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

36 § 

Henkilö, joka ei ole kahdeksaatoista vuotta 
täyttänyt, ei saa pitää hallussaan keskiolutta. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
alkoholilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 57 §:n 3 mo

mentin 3 kohta sekä 
lisätään lakiin uusi 87 a-87 c § seuraavasti: 

87 a § 
Milloin on perusteltua aihetta otaksua, että 

81-87 §:ssä tarkoitetuista rikoksista todennä-
köisin syin epäilty kätkemällä tai hävittämällä 
omaisuuttaan koettaa välttää rikoksen perus-
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teella otaksuttavasti tuomittavan menettämis
seuraamuksen täytäntöönpanoa, voi ulosoton
haltija vangitsemiseen oikeutetun virkamiehen 
valtion puolesta tekemästä hakemuksesta mää
rätä pantavaksi takavarikkoon tai hukkaamis
kieltoon hänen omaisuuttaan menettämisseu
raamusta vastaavan määrän. 

Asian käsittelystä, muutoksen hakemisesta 
ulosotonhaltijan päätökseen sekä takavarikon 
ja hukkaamiskiellon toimeenpanosta on sovel
tuvin osin voimassa, mitä ulosottolaissa on sää
detty takavarikosta ja hukkaamiskiellosta. 

87 b § 
Jos asia ei siedä viivytystä, vangitsemiseen 

oikeutettu virkamies saa ottaa irtainta omaisuut
ta säilöön tai panna kiinteää omaisuutta väli
aikaisesti hukkaamiskieltoon siihen asti, kun 
ulosotonhaltija on päättynyt takavarikosta tai 
hukkaamiskiellosta. Heti väliaikaisen toimenpi
teen tapahduttua on siihen ryhtyneen virka
miehen haettava ulosotonhaltijalta takavarikkoa 
tai hukkaamiskieltoa. Hänen on myös viipy
mättä ilmoitettava kiinteän omaisuuden väli
aikaisesta hukkaamiskiellosta omaisuuden si
jaintipaikkakunnan tuomioistuimelle merkinnän 
tekemiseksi kiinnitysrekisteriin. 

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1982 

87 c § 
Jos syytettä ta:kavarikon tai hukkaamieskiel

lon aiheuttaneesta rikoksesta ei nosteta kuuden 
viikon kuluessa siitä päivästä, jona 87 a §:n 
1 momentissa tai 87 b §:ssä tarkoitettuun tur
vaamistoimenpiteeseen ryhdyttiin, toimenpide 
peräytyy. Ulosotonhaltija voi eri hakemuksesta 
pidentää turvaamistoimenpiteen voimassaoloai
kaa. 

Edellä 87 b §: ssä tarkoitettu väliaikainen 
turvaamistoimenpide peräytyy, jos hakemusta 
ulosotonhaltijalle ei toimiteta perille viikon ku
luessa toimenpiteeseen ryhtymisestä. 

Jos syytettä ei nosteta tai syytä takavarikon 
tai hukkaamieskiellon voimassapitämiseen ei 
muuten ole, turvaamistoimenpiteen hakijan on 
ilmoitettava viipymättä asiasta ulosottomiehelle 
toimenpiteen peruuttamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1983, 57 §:n 3 momentin 3 kohdan 
kumoamisen osalta kuitenkin 1 päivänä tam
milmuta 1984. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Ministeri Marjatta Väänänen 
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Ui te 

1. 
Laki 

keskioluesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään keskioluesta 26 päivänä heinäkuuta 19,68 an
netun lain (462/68) 36 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

36 § 

Henkilö, joka ei ole kahdeksaatoista vuotta 
täyttänyt, ei saa pitää hallussaan keskiolutta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Laki 
alkoholilain muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 57 §:n 3 mo

mentin 3 kohta sekä 
lisätään lakiin uusi 87 a-87 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

57 § 

Alkoholiyhtiö voi määrääminsä ehdoin myydä 
alkoholijuomaa: 

-------------- --------------
3) valtion ylimmille edustajille valtion edus- (kumotaan) 

tustilaisuuksia varten sen mukaan kuin hallin-
toneuvosto tarkemmin päättääi sekä 
-------------- --------------
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87 a § 
Milloin on perusteltua aihetta otaksua, että 

81-87 §:ssä tarkoitetuista rikoksista todennä
köisin syin epäilty kätkemällä tai hävittämällä 
omaisuuttaan koettaa välttää rikoksen perus
teella otaksuttavasti tuomittavan menettämis
seuraamuksen täytäntöönpanoa, voi ulosoton-
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Voimassa oleva laki 

N:o 208 

Ehdotus 

haltija vangitsemiseen oikeutetun virkamiehen 
valtion puolesta tekemästä hakemuksesta mää
rätä pantavaksi takavarikkoon tai hukkaamis
kieltoon hänen omaisuuttaan menettämisseu
raamusta vastaavan määrän. 

Asian käsittelystä, muutoksen hakemisesta 
ulosotonhaltijan päätökseen sekä takavarikon 
ja hukkaamiskiellon toimeenpanosta on sovel
tuvin osin voimassa, mitä ulosottolaissa on sää
detty takavarikosta ja hukkaamiskiellosta. 

87b § 
Jos asia ei siedä viivytystä, vangitsemiseen 

oikeutettu virkamies saa ottaa irtainta omaisuut
ta säilöön tai panna kiinteää omaisuutta väli
aikaisesti hukkaamiskieltoon siihen asti, kun 
ulosotonhaltija on päättänyt takavarikosta tai 
hukkaamiskiellosta. Heti väliaikaisen toimenpi
teen tapahduttua on siihen ryhtyneen virka
miehen haettava ulosotonhaltija/ta takavarikkoa 
tai hukkaamiskieltoa. Hänen on myös viipy
mättä ilmoitettava kiinteän omaisuuden väli
aikaisesta hukkaamiskiellosta omaisuuden si
jaintipaikkakunnan tuomioistuimelle merkinnän 
tekemiseksi kiinnitysrekisteriin. 

87 c § 
Jos syytettä takavarikon tai hukkaamiskiel

lon aiheuttaneesta rikoksesta ei nosteta kuuden 
viikon kuluessa siitä päivästä, jona 87 a §:n 
1 momentissa tai 87 b §:ssä tarkoitettuun tur
vaamistoimenpiteeseen ryhdyttiin, toimenpide 
peräytyy. Ulosotonhaltija voi eri hakemuksesta 
pidentää turvaamistoimenpiteen voimassaoloai
kaa. 

Edellä 87 b §:ssä tarkoitettu väliaikainen 
turvaamistoimenpide peräytyy, jos hakemusta 
ulosotonhaltijalle ei toimiteta perille viikon ku
luessa toimenpiteeseen ryhtymisestä. 

Jos syytettä ei nosteta tai syytä takavarikon 
tai hukkaamiskiellon voimassapitämiseen ei 
muuten ole, turvaamistoimenpiteen hakijan on 
ilmoitettava viipymättä asiasta ulosottomiehelle 
toimenpiteen peruuttamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1983, 57 §:n 3 momentin 3 kohdan 
kumoamisen osalta kuitenkin 1 päivänä tam
mikuuta 1984. 


