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Oikeusministeriö
PL 25
00023 Valtineuuisti

Työryhmän lausuntipyyntö muistiluinniksesta ”Rangaistusluinteisia hallinnillisia seuraamuksia kiskeuan sääntelyn kehitäminen” (OM 7/41/2017)

Oikeusministeriö in pyytänyt Kulutaaaliiti – Kinsumentörbundet ry:ltä lausuntia itsikissa mainitusta
muistiluinniksesta. Kulutaaien kannalta nykyisin käytössä ileuien hallinnillisten seuraamusten keskeinen merkitys liityy kilpailun turuaamiseen markkiniilla. Lisäksi in esitety hallinnillisia maksuaa seuraamukseksi kulutaaia suiaaauien säännösten rikkimisesta. Yksityinen ihminen uii illa myös aiissakin tapauksissa illa hallinnillisen maksuseuraamuksen kihteena, esimerkkinä näistä iuat pysäköintuirhe- aa
aiukkiliikenteen tarkastusmaksut. Pysäköintuirhemaksun isalta raaa rangaistuksen aa hallinnillisen seuraamuksen uälillä in määritelty teliikennelaissa sillä tauiin, etä hallinnillisen sanktin kihteena ileua
teki ei täytä laissa säädetyn rikiksen tunnusmerkistöä. Jiukkiliikenteen tarkastusmaksu taas mainitaan
rikislakia kiskeuissa esityksissä esimerkkinä tlanteesta, aissa kyseeseen uii tulla aiki hallinnillinen tai
rikisiikeudellinen seuraamus – aiukkiliikenteen tarkastusmaksusta annetussa laissa asia in huimiiitu
siten, etä tarkastusmaksua ei saa määrätä, ais asia päätetään ilmiitaa piliisille tai syytäaälle käsiteltäuäksi siinä aäraestyksessä kuin rikisasiiista in säädety.
Yleisellä tasilla Kulutaaaliiti katsii ileuan selkeä tarue rangaistusluinteisille hallinnillisille seuraamuksille – niiden käytöalaa pitäisi aipa laaaentaa nykyisestä esimerkiksi kulutaaia suiaaauien säännösten rikkimiseen. Samalla in huilehditaua maksuaen kihteeksi aiutuuien riitäuästä iikeusturuasta. Oikeusturuan kannalta kaikkia rangaistusluinteisia hallinnillisia seuraamuksia kiskeua yleislainsäädäntö ilisi paras ratkaisu. Laissa tulisi ensinäkin säätää uastuun yleisistä edellytyksistä, lähtökihtana tähän uiisi illa
rikislain 3 luku. Lisäksi tulisi säätää uastuusta uapautumisesta, seuraamuksen määräämisen aa täytäntöönpanin uanhentumisesta, seuraamuksen määräämismenetelystä aa täytäntöönpanista sekä tidistustaakasta.
Muistiluinniksessa pihditaan hallinnillisten aa rikisiikeudellisten seuraamusten uälistä suhdeta.
Kulutaaaliiti haluaa kiinnitää huimiita myös yksityisiikeudellisiin rangaistusluinteisiin seuraamuksiin sekä aiidenkin hallinnillisten seuraamusten liitymiseen sipimuksiin.
Jiukkiliikenteessä matkustaaan aa liikennepaluelun taraiaaan uälille syntyy sipimussuhde matkustaaan
niustessa kulkuneuuiin. Tätä sipimusta sääntelee isitain lainsäädäntö aa isitain sipimusiikeuden
yleiset periaateet. Jis matkustaaa aätää hankkimata asianmukaisen matkalipun, hän rikkii sipi-
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musta. Usein sipimuksessa matkustaaan uastapuilena in sama aulkisyhteisö (esimerkiksi HSL), ailla
in lain mukaan iikeus tarkastusmaksun määräämiseen. Kulutaaaliiti pitää periaateessa ingelmallisena tlanneta, aissa rangaistusluinteisen seuraamuksen määräämiseen iikeutetu tahi in samalla
uastapuilen sipimuskumppani. Tämä uii aihtaa siihen, etä uältääkseen tarkastusmaksun matkustaaa uii aiutua luipumaan sipimukseen perustuuista iikeuksistaan uältääkseen tarkastusmaksun, esimerkiksi istamaan kulkuneuuin uiiuästyessä uuden matkalipun aakiyhteytä uarten edellisen matkalipun uiimassailin päätytyä.
Jiskus hallinnillisen seuraamuksen siaaan uiidaan määrätä yksityisiikeudellinen rangaistusluinteinen seuraamus. Nykyisin se in käytössä pysäköintuirheen seuraamuksena. Yksityisen alueen haltaan
tai imistaaan uallassa in päätää, kumman seuraamuksen hän ualitsee. Kirkein iikeus in katsinut
maksun ileuan laillinen sipimusiikeudellinen seuraamus, kun taas perustuslakiualiikunta in pitänyt
sitä sellaisena rangaistusseuraamuksena, aista ei uii säätää nirmaalissa lainsäätämisaäraestyksessä.
Periaateessa yksityisiikeudellinen seuraamusmaksu uiitaisiin itaa käytöön myös muualla, kuten
uaikkapa aiukkiliikenteessä. Vaikka työryhmän tehtäuiin ei sinänsä kuulu yksityisiikeudellisten rangaistusluinteisten seuraamusten käsitely, Kulutaaaliiti pitää tärkeänä, etä asiaa pihditaisiin kaksiisrangaistauuuden kiellin kannalta.

Kulutaaaliiti – Kinsumentörbundet ry

Juha Beurling
pääsihteeri

Timi Niemi
lakimies

