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OIKEUSMINISTERIÖN
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- JANIKOTIINIPOLITIIKAN
KEHITTÄMISTYÖRYH
MÄN MIETINNÖSTÄ
Sosiaali-ja terveysministeriöon pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa
tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmänmietinnöstä(Sosiaalija terveysministeriönraportteja ja muistioita 21/2018) sekäsiinä
esitetyistätoimenpide-ehdotuksista.Oikeusministeriönlausuntokoskee
matkustajatuonninrajoituksiin liitettyä toimenpide-ehdotusta28
(Lisätäänrikoslakiintörkeät tekomuodot salakuljetuksenja laittomaan
tuontitavaraanryhtymisenosalta).Rikoslainmuuttaminenedellyttää
oikeusministeriönmyöntämääesittelylupaa.Oikeusministeriötoteaa
lausuntonaanseuraavaa.
Oikeusministeriötoteaa, että mietinnössäon varsinniukastikäsiteltyja
perusteltuehdotustalisätärikoslakiintörkeät tekomuodot salakuljetuksen
ja laittoman tuontitavaraanryhtymisenosalta. Mietinnön sivulla44
todetaantähän liittyen työryhmän ehdottavan, että nuuskan,
purutupakanja nenänuuskanmatkustajatuonninraja lasketaan1000
grammasta100 grammaanvuorokaudessa.Jotta varmistetaan
toimenpiteentehokkuuskäytännössä,on kiinnitettävä huomiota myös
matkustajatuontirajoituksienrikkomisestaannettaviinseuraamuksiin.
Työryhmännäkemyksenmukaansavuttomientupakkatuotteiden
(nenänuuska,purutupakka,suussakäytettäväksitarkoitettu tupakka)
maahantuonninrajoittamisentehokkuuden varmistamiseksirikoslakiin
olisi lisättäväsalakuljetuksentörkeä tekomuoto ja laittomaan
tuontitavaraanryhtymisentörkeä tekomuoto. Rikostentörkeiden
tekomuotojenlisäämiselläkorostettaisiinkyseistentekojen moitittavuutta
ja myösvahvistettaisiinviranomaistenkeinojavalvoaedellämainittujen
tuotteiden laitonta maahantuontiaja kauppaa.
Oikeusministeriöhuomauttaa,että salakuljetuksenja laittoman
tuontitavaraanryhtymisentörkeän tekomuodonsäätämistäharkitessa
tulee huomioidarikosoikeudenviimesijaisuus
-, välttämättömyys- ja muut
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ns. kriminalisointiperiaatteet. Perusteluksi ehdotukselle eivät riitä
esimerkiksi viranomaisten valvontatarpeet. Lisäksi erityisesti
moitittavimmissa tapauksissa toimintaan syyllistyvä voi tyypillisesti
syyllistyä myös muihin rikoslaissa rangaistavaksi säädettyihin tekoihin,
jolloin käytettävissä voivat olla myös muita rikoksia koskevat
valvontakeinot. Salakuljetusta ja laitonta tuontitavaraan ryhtymistä
koskevat rikoslain rangaistussäännökset ovat muotoilultaan varsin
avoimia ja näitä myös sovelletaan oikeuskäytännössä varsin usein.
Rangaistusasteikon korottamisella ehdotetusti voisi siksi olla varsin
merkittäviä kustannusvaikutuksia, jotka myös tulisi ottaa harkinnassa
huomioon.
Oikeusministeriö toteaa, että mietinnössä ehdotetulle rangaistusasteikon
korottamiselle esitetty perustelu siitä, että tällä tulee varmistaa
matkustajatuonnin rajan laskemista koskevan toimenpiteen tehokkuus
käytännössä ei vaikuta perustellulta. Tältä osin voidaan kiinnittää
huomiota siihen, että 100 grammaa ylittävät mutta 1000 grammaa
alittavat tuontimäärät, jotka siis jatkossa nykytilanteesta poiketen
ylittäisivät sallitun tuontimäärän, tulisivat tuskin tuontimäärän perusteella
arvioiduiksi rikosten törkeinä tekomuotoina. Oikeusministeriö korostaa
yleisemminkin, että salakuljetuksesta ja laittomasta tuontitavaraan
ryhtymisestä tuomitaan tyypillisesti sakkoon, joten jo nykyään
käytettävissä oleva rangaistusasteikko vaikuttaisi olevan riittävän laaja
siihen, että moitittavuudeltaan eriasteiset teot voidaan huomioida
rangaistusta määrättäessä. Lisäksi näihin tekoihin syyllistyvä voi erityisesti
moitittavimmissa tapauksissa tyypillisesti syyllistyä myös muihin
rikoslaissa rangaistavaksi säädettyihin tekoihin, jolloin myös rangaistusta
tuomittaessa käytössä oleva rangaistusasteikko on laajempi kuin
tuomittaessa pelkästään salakuljetuksesta tai laittomasta tuontitavaraan
ryhtymisestä.
Oikeusministeriö muistuttaa lopuksi lausuntopalvelu.fi -sivustosta ja
suosittelee, että sosiaali- ja terveysministeriö käyttäisi palvelua lausuntoja
vastaisuudessa pyytäessään.
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