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SAKON MUUNTORANGAISTUSTA KOSKEVIEN 
NEN (HE 76/2005 vp) 

1. Esityksen tavoitteet 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia sekä rangaistusten täytäntöön-
panosta ja sakon täytäntöönpanosta annettuja lakeja. Muutosten tarkoituksena on vähentää 
maksamattomien sakkojen muuntamista vankeudeksi sekä lyhentää sakon muuntorangais-
tusten pituuksia. Enimmäispituuksien alentamisen tavoitteena on lisäksi korostaa muunto-
rangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen eroa. Muuntorangaistushan suoritetaan 
rikoksesta, jossa riittäväksi rangaistukseksi on aikanaan katsottu sakko eli ehdotonta vanke-
usrangaistusta huomattavasti lievempi rangaistus. Käytännössä pisimmissä (90 päivän) 
muuntorangaistuksissa vankilassaoloaika muodostuu yhtä pitkäksi kuin kuuden kuukauden 
ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitulla ensikertaisella vangilla. Tähän on syynä myös 
se, että muuntorangaistusta suorittavalla ei ole oikeutta päästä ehdonalaiseen vapauteen. 
 
Tarkoituksena on myös alentaa sakkovankien määrää vankiloissa. Varsinkin suljetuissa van-
kiloissa on nykyisin yliasutusta. 

2. Esityksen sisältö 
 

2.1. Sakon muuntosuhde ja muuntorangaistuksen pituus 
 
Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muuntosuhdetta ehdotetaan muutettavaksi niin, että kolmea 
maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaisi yhden päivän vankeus. Nykyään yhden päivän 
vankeus vastaa kahta maksamatonta päiväsakkoa. Vastaavasti uhkasakoissa yhden päivän 
vankeutta vastaisi täyden 30 euron määrä nykyisen 20 euron asemesta. 
 
Tuomioistuimen tuomitseman muuntorangaistuksen enimmäispituus ehdotetaan alennetta-
vaksi 90 päivästä 60 päivään. Lakia täydennettäisiin myös siten, että muuntorangaistusta ei 
saisi määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamattomia päiväsakkoja olisi vähemmän kuin 12 
mikä vastaisi siis neljä päivää vankeutta. Tällainen erityinen syy olisi esityksen mukaan 
esimerkiksi niskoittelu tai jatkuva syyllistyminen sakolla rangaistaviin rikoksiin ja sakkojen 
maksamisen laiminlyöntiin. 
 
Rangaistusten täytäntöönpanosta annettua lakia muutettaisiin siten, että usean muuntoran-
gaistuksen täytäntöönpanossa niiden yhteenlaskettu enimmäispituus alennettaisiin 120 päi-
västä 90 päivään. Tällä muutoksella arvioidaan olevan käytännössä merkitystä, koska sak-
kovangeilla on usein samalla kertaa suoritettavanaan useita sakon muuntorangaistuksia. 

2.2. Lykkäystä taloudellisen aseman selvittämiseen 
 
Samalla lisättäisiin tuomioistuimen mahdollisuuksia lykätä sakon muuntorangaistusasian 
käsittelyä. Lykkäystä voisi saada sakotetun taloudellisen aseman ja siihen johtaneiden syi 
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den selvittämistä varten tai sen selvittämiseksi, onko muuntorangaistusta muutoin pidettävä 
kohtuuttomana tai tarkoituksettomana sakotetun henkilökohtaiset olosuhteet huomioon ottaen. 
Nykyiseen tapaan tuomioistuin voisi tällöin jättää muuntorangaistuksen määräämättä. 
 
Jos aihetta ilmenee, syyttäjän olisi jatkossa omasta aloitteestaan tai tuomioistuimen pyynnöstä 
pyydettävä ulosottomieheltä selvitys sakotetun taloudellisesta asemasta. Ulosottomies 
toimittaisi tällöin syyttäjälle rekistereissään olevat tiedot. 
 
Sakon täytäntöönpanolakiin ehdotetaan lisättäväksi selventävä säännös siitä, että myös ulos-
ottomiehen lisäksi poliisimiehellä olisi oma-aloitteisesti velvollisuus tiedustella sakon 
muuntorangaistukseen tuomitulta, onko tällä perusteita saada lykkäystä sakon muuntoran-
gaistukselle. Tällainen velvollisuus poliisimiehellä olisi tilanteissa, joissa poliisimies tapaa 
sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa varten etsintäkuulutetun henkilön. Tämä 
muutosehdotus perustuu apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2003 oikeusministeriölle tekemään 
ehdotukseen. 

3. Esityksen vaikutukset 
 
Arvion mukaan muuntorangaistussäännösten muuttamisella ehdotetulla tavalla voitaisiin 
vähentää päivittäistä sakkovankien keskimäärää noin 80 vangilla päivässä. Kun muuttuvat 
kustannukset ovat noin 7 000 euroa vankia kohden vuodessa, tämä alentaisi Vankeinhoito-
laitoksen muuttuvia kustannuksia noin 560 000 eurolla vuodessa. Sakkovankien määrän vä-
hentäminen helpottaisi myös vankiloiden nykyistä tilanahtautta. Vahvistettuja vankitiloja on 
käytössä noin 3 400 ja vankeja kirjoissa 3 823 (1.9.2005). 
 
Lain voimaantulo aiheuttaisi jonkin verran lisätyötä sakon täytäntöönpanossa, sekä luultavasti 
hetkellisesti lisääntyneen määrän muutoksenhakuja. Maksuvelvollisen taloudellisen aseman 
selvittäminen lisäisi myös jonkin verran ulosottoviranomaisten työtä. Lainmuutoksesta 
aiheutunut lisätyö ei kuitenkaan edellytä lisähenkilöstön palkkaamista. 
 
Muutoksen ei oleteta lisäävän rikollisuutta, vähentävän sakkojen vapaaehtoista maksamista tai 
vähentävän sakkojen käyttämistä rangaistuksena. 

4. Sakkovankien määrä 
 
Sakkovankien määrä on lisääntynyt viime vuosina, vuoden 2004 väliaikaista laskua lukuun 
ottamatta. Vuonna 2003 sakon muuntorangaistusta tuli suorittamaan yhteensä noin 2200 
henkilöä. Vuonna 2004 vastaava luku oli noin 870. Vuoden 2004 suhteellisesti vähäinen 
sakkovankien määrä johtui ulosoton uuteen tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuneista 
viiveistä. Vuoden 2005 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vankilaan saapui noin 800 
sakkovankia. 
 
Syyskuun 1 päivänä 2005 sakkovankeja oli vankiloissa 190 (170 miestä ja 20 naista), mikä on 
lähes 5 prosenttia vankiluvusta (1.9.2005 vankeja oli kirjoissa yhteensä 3 823). Sakko-vankeja 
on eniten Vantaan vankilassa (46), Jokelan vankilassa (33), Lounais-Suomen vankilassa (23) 
ja Hämeenlinnan vankilassa (20). Avolaitoksissa oli yhteensä seitsemän vankia. 
 
Liite 1. 
Sakkovankien määrä keskimäärin vuosina 1975-2004 ja 2005 (1.7. asti) 
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Sakkovangit keskimäärin 1975-2004 ja 2005 (1.7. saakka) 
 

VUOSI Sakkovangit % Kaikkien vankien 
1975 120 2,2 5452 
1976 119 2,1 5596 
1977 118 2,1 5555 
1978 169 3,1 5399 
1979 152 2,9 5216 
1980 135 2,7 5088 
1981 135 2,8 4883 
1982 128 2,7 4766 
1983 150 3,2 4709 
1984 138 3,1 4524 
1985 113 2,6 4411 
1986 132 3,1 4219 
1987 66 1,6 4175 
1988 91 2,3 3972 
1989 98 2,9 3389 
1990 95 2,8 3441 
1991 137 4,0 3467 
1992 189 5,4 3511 
1993 245 7,2 3421 
1994 221 6,7 3275 
1995 173 5,3 3248 
1996 132 4,1 3197 
1997 119 4,0 2974 
1998 96 3,4 2809 
1999 102 3,7 2743 
2000 121 4,2 2855 
2001 149 4,8 3135 
2002 190 5,5 3433 
2003 198 5,7 3463 
2004 35 1,0 3535 
2005* 144 3,7 3851 
 
* 1.7.2005 saakka 
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Asiantuntijapyyntönne HE 76/2005, 8.7.2005 
 
 

SAKON MUUNTORANGAISTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMINEN 
 
 

Olette viitekohdassa mainitussa asiantuntijapyynnössänne pyytäneet 
sisäasiainministeriön lausuntoa hallituksen esityksestä sakon 
muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamisesta. 
 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on lausunut esityksestä aiemmin kahteen 
otteeseen. Lausunnoissamme esitetyt asiat on huomioitu hallituksen 
esityksessä. 
 
Sakon täytäntöönpanolain 27§:n 1 momenttiin on lisätty säännös siitä, että 
myös poliisimiehellä on oma-aloitteisesti velvollisuus tiedustella sakon 
muuntorangaistukseen tuomitulta lykkäämisperusteiden olemassaoloa 
tilanteessa, jossa poliisimies tapaa sakon muuntorangaistuksen 
täytäntöönpanoa varten etsintäkuulutetun henkilön. Sisäasiainministeriön 
toukokuussa oikeusministeriölle antamassa lausunnossa esitettiin, että 
lakiesityksessä tulisi kiinnittää huomiota edellä mainitun ilmoitus- ja 
tiedusteluvelvollisuuden käyttämisen kirjaamiseen. Asia on kirjattu hallituksen 
esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin. 
 
Poliisiosasto pitää jossain määrin huolestuttavana muutosesityksen 
mahdollisia vaikutuksia sakkorangaistuksen uskottavuudelle ja yleiselle 
lainkuuliaisuudelle sekä rangaistuksen ennalta estävyydelle. Erityisesti 
varattomaksi todettujen henkilöiden sakonmaksuhalukkuus saattaa vähetä, kun 
muuntorangaistuksen uhka poistuu. Sisäasiainministeriö toivookin, että 
esitetyn lakimuutoksen seurausten aiheuttamien vaikutusten kartoittamiseksi 
luotaisiin seurantajärjestelmä, jolla pyrittäisiin selvittämään muutosten 
vaikutukset sakkojen maksuhalukkuuteen. 
 
Muilta osin sisäasiainministeriöllä ei ole asiassa lausuttavaa. 

Rikoskomisario Mia Poutanen 
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Lausuntonani hallituksen esityksestä 76/2005 vp sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten 

muuttamiseksi esitän seuraavaa: 
 

Ensinnäkin on tyydytyksellä todettava, että hallituksen esitykseen ei ole sisällytetty sitä esityksen 

sivulla 17 selostettua selvitysmiesten ehdotusta, jonka mukaan ulosotossa todettu varattomuus olisi 

sellaisenaan johtanut muuntorangaistuksen määräämismenettelyn käynnistämättä jättämiseen. 

Ehdotuksen hyväksyminen olisi aiheuttanut sakotettujen kesken merkittävää eriarvoisuutta ja 

käytännössä merkinnyt esimerkiksi varattomien henkilöiden tekemien myymälänäpistysten 

dekriminalisoimista. 
 

Jos esityksen tavoitteiksi hyväksytään sivulla 23 mainittu muuntorangaistusten määrän ja pituuden 

vähentäminen, eivät ehdotetut muutokset anna aihetta huomautuksiin. Olisin kuitenkin suonut 

esityksessä hieman laajemmaltikin pohditun koko nykyisen muuntomenettelyn toimivuutta ja 

järkevyyttä. Esityksen sivulla 4 todetuin tavoin menettelyyn osallistuu nykyisellään useita eri 

viranomaisia ja kun ainakin syyttäjälaitos kärsii tuntuvasta resurssipulasta, olisi ehkä järkevää 

rakentaa mm. muuntomenettely mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vähän työllistäväksi. Tällä 

hetkellä syyttäjä käytännössä toimii täytäntöönpanoviranomaisen ja tuomioistuimen välisenä 

postikonttorina. 
 

Muuntomenettely on rangaistuksen täytäntöönpanoa, jossa käsitykseni mukaan syyttäjää ei tarvittaisi 

ollenkaan. Täytäntöönpanoviranomainen voisi mainiosti itsekin vaatia sakon muuntamista 

tuomioistuimelta. Esityksessä on monessa kohdin (esim. s. 18-19) todettu, että syyttäjällä ei ole 

tiedossaan sakotetun olosuhteita, ja nyt mm. ehdotetaan, että syyttäjän tulisi aiheen ilmetessä omasta 

aloitteestaan tai tuomioistuimen pyynnöstä hankkia ulosottomieheltä selvitys 

mailto:antti.pihlajamaki@om.fi


 

 

maksuvelvollisen taloudellisesta asemasta. - Jos ulosottomies itse vaatisi muuntoa, olisi hänellä 

kaikki tarpeelliset tiedot välittömästi käytössään eikä niitä tarvitsisi jälkikäteen tuomioistuimen niitä 

syyttäjältä pyydettyä toimittaa syyttäjälle edelleen tuomioistuimelle toimitettavaksi. 
 

Syyttäjien kytkeminen muuntorangaistusmenettelyyn on oikeushallinnon niukkojen resurssien 

hukkakäyttöä, joka ei edistä menettelyn tarkoituksenmukaisuutta sen paremmin prosessiekonomisesti 

kuin millään muullakaan tavalla. Ulosottoviranomaisten työmäärään syyttäjäväliportaasta luopuminen 

ei vaikuttaisi. 
 

Erillisestä muuntorangaistusmenettelystä voitaisiin aivan hyvin luopua kokonaankin ja ottai sen 

asemesta käyttöön norjalaista ja tanskalaista järjestelmää muistuttava malli, jossa muuntorangaistus 

olisi automaattinen lakiin perustuva seuraus sakon maksamatta jättämisestä. Tällaiseen järjestelmään 

voitaisiin kytkeä oikeusturvakeinoja esimerkiksi antamalla sakotetulle itselleen mahdollisuus saattaa 

yksittäistapauksessa kysymys muuntorangaistuksesta luopumisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Tällöin sakotettu olisi velvollinen esittämään selvitystä niistä seikoista, joiden vuoksi muuntaminen 

hänen kohdallaan voitaisiin jättää suorittamatta. Voisi myös olettaa, että aikainen tieto 

muuntorangaistuksesta ja sakotetulta itseltään vaadittava aktiivisuus muuntorangaistuksen 

välttämiseksi saattaisivat tuntuvastikin tehostaa sakkojen perintää. 
 
 
 

Turussa syyskuun 12 päivänä 2005. 
 
 
 
 
Antti Pihlajamäki 
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Asia: Asiantuntijan kuuleminen sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamista 
koskevan hallituksen esityksen HE 76/2005 vp johdosta 

 
 

Lakivaliokunta on kutsunut Turun käräjäoikeuden edustajan kuultavaksi asiantuntijana 
ko. hallituksen esitystä lakivaliokunnassa käsiteltäessä. Valiokuntaneuvos Eerolan 
kanssa puhelimitse sovitun tavoin annamme lausuntomme vain näin kirjallisesti. 
 
Turun käräjäoikeudella ei ole huomauttamista esityksen johdosta. Tuomioistuinten 
kannalta se ei merkitse käytännössä juurikaan muutoksia nykyiseen käytäntöön tai 
menettelyihin. Mahdollisuus lykätä muuntorangaistusasian käsittelyä esityksessä 
ehdotetuin tavoin ei ole ongelmallista. 
 
Ehdotuksen perusteluista saa sen käsityksen, että esityksen pääasiallisena tavoitteena 
on lyhentää muuntorangaistusta suorittavien vankien määrääjä vankilassaoloaikaa. 
Käräjäoikeuden käsityksen mukaan näin voidaan menetellä vaarantamatta sakko-
rangaistuksen yleisestävää vaikutusta. 
 
Kyseinen ehdotus ei kuitenkaan poista sakon muuntorangaistuksen periaatteellisia eikä 
käytännöllisiä ongelmia. Nykyinen muuntorangaistusmenettely on tullut tiensä päähän 
ja se pitäisi kokonaisuudessaan pohtia ja uudistaa perusteiltaan ja menettelytavoiltaan. 
Muuntorangaistuksen määrääminen aiheuttaa nykyisin sen merkitykseen nähden 
suunnattomasti viranomaisissa tarpeettomaksi koettua työtä. Asioiden tekninen 
hoitaminen on työlästä, aikaa vievää ja kallista. Nykyaikaista teknistä tiedonkäsittelyä 
ei näissä asioissa ole lainkaan kehitetty. Viranomaisten käyttämät resurssit eivät ole 
missään järkevässä suhteessa muuntorangaistuksen todelliseen hyötyyn. 
 
Eräs ratkaisuvaihtoehto saattaisi olla se, että rangaistusmääräysmenettelyssä tuo-
mittavien sakkojen muuntamisesta luovuttaisiin pääsääntöisesti kokonaan ja niissä 
muuntorangaistus määrättäisiin vain silloin kun tuomittu ilmeisen selvästä haluaa 

TURUN KÄRÄJÄOIKEUS 



 

 

vältellä rangaistuksen maksamista. Tuomioistuinten tuomitsemien sakkojen osalta 
palattaisiin siihen vanhaan käytäntöön, että tuomittavan sakkorangaistuksen ohella 
saman tien määrättäisiin muuntorangaistus siltä varalta, ettei sakkoa saada perityksi tai 
muuntorangaistus määräytyisi suoraan lain nojalla. Tällöin tuomitulla voisi olla oikeus 
saattaa muuntorangaistusta koskeva kysymys erikseen tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Erkki Hämäläinen 
laamanni 



 

 

V A N K E I N H O I T O L A I T O S  . HE 76/2005 VP 

Aatff> C3j 
 

Vankeinhoitojohtaja Kirsti Kuivajärvi 
 
 
 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE 76/2005 vp 
SAKON MUUNTORANGAISTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISEKSI 

 
 

Rikosseuraamusvirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Muutoksen tarkoituksena on vähentää sakon muuntorangaistusten määrää ja 
lyhentää niiden pituutta. Hallituksen esityksen mukaisesti tähän pyritään 
lähinnä muuttamalla sakkojen muuntosuhdetta siten, että kolmea maksa-
matonta olevaa päiväsakkoa vastaisi yhden päivän vankeus, sekä lyhentä-
mällä muuntorangaistuksen enimmäispituus 90 päivästä 60 päivään. Usean 
samanaikaisesti täytäntöönpantavan muuntorangaistuksen yhteinen enim-
mäispituus olisi 90 päivää vankeutta. 
 
Esitys perustuu vuonna 2003 ehdotuksensa antaneiden oikeusministeriön 
asettamien selvitysmiesten sivuehdotuksiin. Selvitysmiesten varsinainen 
pääehdotus tarkoitti huomattavasti suurempaa muutosta, jonka mukaan 
maksamatonta sakkoa ei muunnettaisi vankeudeksi niissä tapauksissa, joissa 
sakotettu olisi todettu ulosotossa tosiasiallisesti varattomaksi eikä yleinen etu 
erityisesti vaatisi muuntamista. Tämä olisi merkinnyt sakon muun-
torangaistusta suorittavien (jäljempänä sakko vankien) määrän laskua poh-
joismaiselle tasolle. 
 
Rikosseuraamusvirasto pitää hallituksen esitystä muuntorangaistusten pi-
tuuden lyhentämisestä välttämättömänä ja oikean suuntaisena, mutta kui-
tenkin nykytilanteessa riittämättömänä muutosehdotuksena. Muutos ei riit-
tävästi vaikuta sakkovankien määrän vähenemiseen ja täten helpota vanki-
luvun säätelyä nykytilanteessa, jossa vankiluku on kasvanut huolestuttavan 
nopeasti. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 2005 vankiluku oli 3 823, mikä 
oli lähes 400 vankia suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 
(liite). Sakkovankeja oli 190. 

 
 

Rikosseuraamusviraston ehdotus 
 
Rikosseuraamusvirasto ehdottaa, että muuntorangaistuksen vähimmäispi-
tuudeksi tulisi säätää 10 päivää eikä hallituksen esityksen ja myös voimassa 
olevan lain mukaista neljää päivää. Lyhyet muuntorangaistukset rasitta- 
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vat nykyisin kohtuuttomasti sakkojen täytäntöönpanosta huolehtivia viran-
omaisia, erityisesti vankilaviranomaisia. Muun muassa vankiloiden tervey-
denhuolto kuormittuu lyhytaikaisten huonokuntoisten sakkovankien päih-
dekatkaisun ja sairaudenhoidon vuoksi. Valtaosa sakkovangeista on fyysi-
sesti ja psyykkisesti huonokuntoisia, alkoholin tai huumeiden käyttäjiä. 
Useimmat sakkovangit ovat työttömiä, asunnottomia ja monin tavoin huo-
no-osaisia. Sakkovankien yleisimpiä rikoksia ovat näpistykset. 
 
Vuonna 2003 pelkästään sakon muuntorangaistusta suorittaneita oli 2059. 
Tämän lisäksi 1261 vankeus- tai tutkintavankia suoritti sakon muuntoran-
gaistusta. Enintään 10 päivän muuntorangaistuksia oli 951 eli 29 % muun-
torangaistuksista. Yhtä paljon eli 29 % oli 11-30 päivän pituista muunto-
rangaistusta suorittaneita. 
 
Rikosseuraamusvirasto perustelee ehdotustaan paitsi tarpeella vähentää 
sakkovankien määrää myös seuraamusjärjestelmään liittyvän suhteelli-
suusperiaatteen ja kohtuullisuusnäkökulman noudattamisella. Sakko on va-
rallisuusrangaistus, eivätkä varattomuuden perusteella maksamatta jäävät 
sakot saisi johtaa varallisuusrangaistusta ankarampaan seuraamukseen. Tältä 
osin Rikosseuraamusvirasto viittaa lakivaliokunnan jo vuonna 1987 
esittämään kantaan, jolloin valiokunta otti selkeäksi tavoitteekseen muun-
torangaistusten käytön vähentämisen siten, että sakon muuntamisesta yleensä 
luovutaan ja että muuntorangaistus tuomitaan vain erityisissä poik-
keustapauksissa. 
 
Muuntorangaistuksen määriä vähentämällä ja enimmäispituuksia lyhentä-
mällä voidaan myös nykyistä paremmin osoittaa ero sakon muuntorangais-
tuksen ja vankeusrangaistuksen välillä. Sakkohan on tarkoitettu lievemmäksi 
rangaistukseksi kuin ehdoton vankeus. Kohtuuttomien muuntorangaistusten 
välttämiseksi on tarpeellista luopua suuresta osasta enintään 10 päivän 
muuntorangaistuksia. 
 
Vähimmäispituuden muutos tarkoittaisi sitä, että alle 30 päiväsakon sakkoja 
ei saisi muuntaa vankeudeksi ilman erityistä syytä. Erityisenä syynä voi-
taisiin pitää esimerkiksi tilanteita, joissa alle 10 päivän muuntorangaistuksen 
määrääminen olisi oikeusjärjestelmän uskottavuuden vuoksi välttämätöntä. 
Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi sellaiset, joissa rikoksentekijä on 
ammattimaisesti jatkanut rikoksiin syyllistymistä. Tällaisissa tilanteissa 
syyttäjälle tulisi varata mahdollisuus vaatia muuntorangaistuksen 
määräämistä järjestelmän uskottavuuden ja yleisten etujen nojalla. Ehdotus 
tarkoittaisi sitä, että vähäisimmistä rikkomuksista saaduista sakoista ei pää-
sääntöisesti seuraisi muuntorangaistusta, mutta järjestelmä voisi kuitenkin 
reagoida niihin tapauksiin, joihin on erityistä aihetta. Tilanteissa, joissa ri-
koksentekijä on syyllistynyt useisiin rikoksiin, päiväsakkojen lukumäärä on 
yleensä jo yli 30. 
 
Rikosseuraamusvirasto korostaa sitä, että myös ulosoton tehostunut perin-
täjärjestelmä ja uusi tietojärjestelmä tukevat viraston ehdotusta. Koska 
ulosotto toimii tehokkaasti, ne, joilta sakkoja ei saada perityksi, ovat var3(4) 
 
 
 
masti maksukyvyttömiä ja huono-osaisia kansalaisia, joille muuntorangaistus 
ei muodosta mitään pelotetta. 
 
Viraston ehdotus, joka sisältyi myös selvitysmiesten ehdotuksiin, vähentäisi 
päivittäistä sakkovankien keskimäärää noin 60 vangilla hallituksen ehdo-
tuksen vaikutusten lisäksi. On huomattava, että tehdyllä ehdotuksellakaan 
sakkovankien määrässä ei tulla pääsemään muiden pohjoismaiden tasolle. 
Rikosseuraamusviraston mielestä sakkovankikysymyksen kokonaisratkaisun 
suunnittelua suomalaisessa seuraamusjärjestelmässä tulisi jatkaa nyt 
tehtävistä uudistuksista - väliratkaisuista - huolimatta. Hyvän pohjan jat-
kovalmistelulle tarjoaa edellä selostettu selvitysmiesten pääehdotus. 
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Päivämäärä 1.1.   1.2.   1.3.   1.4   1.5   1.6   1.7   1.8 1.9 
Vankiluku   3535 3790 3922 3826 3867 3882 3848 3847 3823 
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Esityksen tavoitteiden ja keskeisten ehdotusten arviointia 
 
 

Esityksen tavoitteena on vähentää sakon muuntorangaistuksiin tuomittujen määrää ja lyhentää sakon 
muuntorangaistuksen pituutta. Taustalla on hyvin pitkälle taloudelliset näkökohdat. Tavoitteiden 
toteuttamiseksi esityksellä halutaan muuttaa sakkojen muuntosuhdetta ja muuntorangaistuksen 
enimmäispituutta sekä vähimmäisrangaistuksen laskentaperusteita. Useamman muuntorangaistuksen 
enimmäispituutta alennetaan ja siinä annetaan viralliselle syyttäjälle ja tuomioistuimelle mahdollisuus 
selvittää maksuvelvollisen taloudellista asemaa. Poliisille asetetaan velvollisuus selvittää tuomitulta 
muuntorangaistuksen lykkäämisperusteiden olemassaoloa. 
 
Tavoitteista ainakin muuntorangaistuksen pituutta koskeva tavoite on selkeästi saavutettavissa. Esi-
tyksen vaikutukset sakkovankien määrän vähentymiseen ja kustannusten selkeään alentamiseen 
tuntuvat ainakin alkuun liian optimistisilta. 
 
Esityksen yleisperusteluissa on laajasti selvitetty sakon muuntorangaistusten vähentämistä puoltavia 
näkökohtia ja vastaavasti myös vähentämistä vastaan esitettyjä kannanottoja. Tärkeää tietysti on, että 
sakkojen perinnän tehokkuus, sakkorangaistuksen uskottavuus ja yleinen lainkuuliaisuus turvataan 
riittävän ankaralla seuraamuksella eli päiväsakkojen muuntamismahdollisuudella vankeudeksi. Sakon 
muunnoissa on pelotteena se, että henkilö voi ylipäätään joutua vankilaan. Tämän vuoksi esim. 
muuntosuhteen tai enimmäisrangaistuksen alentaminen eivät vaikuttane lainkuuliaisuuteen ja 
maksuhalukkuuteen. Huomiota tulee kiinnittää yhdenvertaisuuden periaatteen ja oikeudenmukai-
suuden toteutumiseen niin, ettei jatkossa muodostu sellaista "vapaamatkustajien" joukkoa, joille 
varattomuuden perusteella ei syntyisi käytännössä rangaistusta lainkaan. 
Hallituksen esityksen hyviin piirteisiin voidaan lukea myös se, ettei selvitysmiesten useita liian lie-
ventäviä ehdotuksia otettu esitykseen. Selvitysmiesten ehdotus siitä, ettei sakkoa muunnettaisi, jos 
sakkoon tuomittu on varaton, eikä yleinen etu sitä vaadi, olisi johtanut hallitsemattomaan tilaan. Useat 
syrjäytyneet ja taparikolliset olisivat tarttuneet tähän mahdollisuuteen välittömästi. Samoin tilanne, 
jossa täytäntöönpanoviranomaisena toimiva ulosottomies joutuisi harkitsemaan muuntorangaistuksen 
täytäntöönpanoedellytyksiä, soveltuu huonosti täytäntöönpanoviranomaisten tehtäväkenttään. 
 
Kokonaisuutena arvioiden hallituksen esitys on oikeasuuntainen. 
 
 
 

Ulosottomiehellä hankittava selvitys 
 



 

 

 
Ulosoton kannalta keskeinen kohta hallituksen esityksessä on sakon täytäntöönpanosta annettuun 
lakiin lisättäväksi esitetty 30 a §, joka käsittelee Ulosottomiehellä hankittavaa selvitystä. Säännöksen 
mukaan virallisen syyttäjän on aiheen ilmetessä omasta aloitteestaan tai tuomioistuimen pyynnöstä 
hankittava ulosottomiehellä selvitys maksuvelvollisen taloudellisesta asemasta. Säännöksessä 
viitataan 1.3.2004 voimaan tulleen ulosottolain säännöksiin, jotka mahdollistavat tietojen antamisen 
viranomaisille kuten syyttäjälle ja tuomioistuimelle. 
 
Lähtökohta "syyttäjän aloitteesta tai tuomioistuimen pyynnöstä" on oikea, koska kyseessä on monesti 
tapauskohtainen harkinta, kuten hallituksen esityksessäkin todetaan. 
 
Ulosottolain 1 luvun säännökset (tässä 1:33 §) koskevat ulosottorekisteristä annettavien tietojen 
luovuttamista ja 3 luvun säännökset (tässä 3 luku 69 § ja 70 § i/3) koskevat ulosottoviranomaisen 
asiakirjasta annettavien tietojen luovuttamista. 
 
Ulosoton tietojärjestelmässä ("Uljas") ei ole varsinaista viranomaisten käyttöön räätälöityä tulostetta, 
viranomaistulostetta, mutta järjestelmään rakennetut" todistus ulosottorekisteristä" ja "velallisen 
ulosottoasiat" tulosteet täyttävät ulosottorekisterin osalta ne vaatimukset, mitä syyttäjäviranomainen 
ja tuomioistuin harkinnassaan tarvitsevat. 
 
"Todistus ulosottorekisteristä" on yleisöjuikinen tuloste, jossa on määrätyt tiedot velallisesta 2 vuo-
delta tai erityisessä tapauksessa 4 vuodelta. Todistuksesta ilmenee seuraavat tiedot; 

• hakijan ja vastaajan nimi, sekä vastaajan syntymäaika ja kotikunta, 
• ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja passiivisaatavaksi rekisteröinti, 
• hakijan saatavan määrä ja hakijalle tilitetty määrä, 
• estetodistuksen laatu j a päivämäärä 

 
"Velallisen ulosottoasiat" tuloste on varsin laaja. Se ei ole yleisöjuikinen, mutta sen sisältämät tiedot 
voidaan antaa syyttäjälle ja tuomioistuimelle. Tuloste on ryhmitelty seuraavilla otsikoilla: 

• Velallisen vireillä olevat ulosottoasiat 
• Päättyneet ulosottoasiat 
• Velallisen maksut 
• Velalliseen kohdistuneita toimenpiteitä (mm. varattomuuseste) 
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Mainituille todistuksilla saa siis melko kattavan selvityksen velallisen taloudellisesta asemasta. 
Ulosottolain 3 luvun säännökset mahdollistavat edellä todetun lisäksi velallisselvitystä koskevien 
tietojen (asiakirjoja) antamista mainituille viranomaisille. Keskeinen asiakirja ori velallista koskeva 
ulosottoselvitys. 
 
Sakotetun taloudellisen tilanteen selvittäminen lisännee jonkin verran ulosottoviranomaisten työtä, 
ainakin silloin jos velallista joudutaan etsimään ulosottoselvityksen tekemistä varten. Sakotetut ovat 
usein varsin vaikeasti tavoitettavia velallisia. Heillä ei väittämittä ole pysyvää osoitetta tai osoitetiedot 
muuttuvat tiheään. Tämä vaatii myös toimintatapojen suunnittelua ja viranomaisyhteistyön 
kehittämistä ulosoton ja poliisin välillä (etsintäkuulutetut velalliset). 
 
 

Kaiken kaikkiaan syyttäjän ja tuomioistuimen tiedonsaantioikeus on varsin laaja. Uljas tietojärjes-
telmä toimii vuoden 2004 vaikeuksien jälkeen jo kohtuullisen hyvin ja mahdollistaa luotettavasti 
tulosteiden ja rekisteritietojen saannin. 
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Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyyntö 7.7.2005 

SAKON MUUNTORANGAISTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMINEN 
 
 

Lähtökohta 
 
 

Tampereen kihlakunnan poliisilaitos on tutustunut hallituksen esitykseen HE 
76/2005 vp sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi ja 
toteaa lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa. 
 
Esitys on seikkaperäinen ja monipuolisesti aihetta valottava. Esille on tuotu hyvin 
muuntorangaistukseen liittyvä problematiikka ja pyritty löytämään siihen paremmin 
tämänhetkiseen tilanteeseen sopiva menettelytapa. 
 
Esityksen tavoitteena on perustelujen mukaan vähentää muuntorangaistusten 
määrää ja lyhentää sakon muuntorangaistuksen pituutta. Pelkistetysti tavoitteisiin 
on pyritty laajentamalla mahdollisuuksia jättää muuntorangaistus vaatimatta tai 
määräämättä sekä muuntosuhteen muutoksella ja pudottamalla muuntoran-
gaistuksen enimmäispituutta. 
 
Mainituilla muutoksilla on varmaankin se vaikutus, että ns. sakkovankien määrä ei 
nykyisestään kasva, vaan saattaa jonkin verran laskea, mutta nähtäväksi jää, mikä 
vaikutus uudistuksella esitetyssä muodossaan on varallisuusrangaistuksen yleis- 
ja erityisestävään vaikutukseen. Pahimmillaan se saattaa aiheuttaa sen, että 
työttömän ja varattoman statuksen hankkineet terveetkään maksuhaluttomat eivät 
piittaa varallisuusrangaistuksista lainkaan. Tämä on kuitenkin esityksessä 
tiedostettu ja todettu, ettei varattomiksi todettuja henkilöitä voida sulkea muunto-
rangaistuksen ulkopuolelle. 
 
 

Kannanotot 
 
Esityksessä ehdotettu ulosottomieheltä hankittava selvitys tarkoittanee ulosot-
toselvitystä, jossa perinteisesti ei ilmoiteta mitään muita tuloja, kuin ne jotka 
ulosottomies saa selville virallisista rekistereistä. Jos henkilö työskentelee ns. 
harmaalla sektorilla, hän tuskin ilmoittaa todellista maksukykyään. 
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Täydellisesti elämänhallintansa menettäneet alkoholisoituneet asunnottomat eivät 
yleensä halua asiassa mitään lykkäyksiä. He eivät saavu asian tuomioistuin-
käsittelyyn eivätkä esitä maksukyvyttömyys tai tarkoituksettomuus väitteitä, vaikka 
niihin olisi perusteita. Tältä osin esitys kuulemisen tai vastineen antamisen te-
hostamisesta on perusteltu. 
 
Esityksen nykytilan arviointi osiossa 2.4.2 on käsitelty muuntorangaistuksen vaa-
timatta ja määräämättä jättämisen edellytyksiä on lausuttu. "Kun otetaan 
huomioon tiedot muuntorangaistukseen tuomitsemiseen johtaneiden sakkojen 
taustalla olevista rikoksista ja tuomittujen henkilökohtaisista olosuhteista, vaikuttaa 
siltä, että syyttäjä ja tuomioistuimet eivät ilmeisesti asianmukaisessa laajuudessa 
sovella muuntorangaistuksen vaatimatta ja määräämättä jättämistä koskevia 
perusteita". Tämän jälkeen on todettu, että syyttäjällä ja tuomioistuimella ei ole 
riittävästi tietoa sakotetun olosuhteista. Tähän voidaan yhtyä. Edelleen samassa 
jaksossa on esitetty, että aina ei ilmeisesti riittävästi ole kiinnitetty huomiota 
muuntorangaistuksen vaatimatta tai määräämättä jättämisen puolesta puhuviin 
seikkoihin. Tämä koskee erityisesti perustetta, jonka mukaan toimenpiteistä 
luopuminen on mahdollista, jos sakkoon johtanutta rikosta on sen haitallisuus 
huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen on pidettävä vähäisenä. 
 
Vaikka edellä oleva kannanotto ei ole johtanut lainsäädännön muutokseen, se 
antaa viitteen, että vähäisyysperusteen käyttöalaa tulisi laajentaa. Poliisilaitoksen 
käsityksen mukaan vähäisyysperuste on jo kertaalleen sakon tuomitsemisen yh-
teydessä harkittu. Ei voine olla oikein, että jättämällä sakon maksamatta, asian 
vähäisyys tulee uudesta näkökulmasta tarkasteltavaksi. 
 
Vähäisyysperusteen käytön rajaukset, jotka esityksen valmisteluaineistossa on 
esitetty, tulisikin sijoittaa syyttäjän ja tuomioistuimen ratkaisuvaltaa rajaaviksi sa-
kon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:ään ja rikoslain 2 a luvun 6 §:ään. Esi-
merkiksi lisäämällä kummankin 1. kohdan loppuun: 
"pidettävä vähäisenä eikä rikosten toistuvuus osoita ilmeistä piittaamatto-
muutta lain kielloista ja käskyistä". 
 
Poliisilaitoksen käsityksen mukaan esimerkiksi näpistysrikosten vähäpätöisyyttä ei 
tule arvioida yksittäisten tekojen pohjalta. 
 
Yleisarviona poliisilaitos yhtyy esityksen nykytilan arviointiin, jonka mukaan 
muuntorangaistuksen määräämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvä menettely on 
monimutkainen, useita viranomaisia työllistävä ja kustannuksia aiheuttava. Esitys 
ei tässä suhteessa paranna tilannetta kuin vankeinhoidon osalta. 
 
Poliisin osalta tilanne säilynee yksittäisen tapauksen käsittelyn osalta ennallaan. 
Pelkistetysti suurin työmäärä poliisille aiheutuu muuntohaasteiden kirjoittamisesta, 
jossa oikeusrekisterikeskuksen tietokoneelta saatava tuloste kirjoitetaan ko-
konaisuudessaan uudestaan muuntorangaistusasian diaarilomakkeelle ja anne-
taan tiedoksi haastettavalle. Nykytekniikalla ei pitäisi olla voittamaton ongelma 
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kehittää oikeusrekisterikeskuksen haastettava-etsintäkuulutus sellaiseen muotoon, 
että se olisi tulostettavissa kaikkine ohjeineen ja tietoineen suoraan annettavissa 
tiedoksi haastettavalle. Tämän asian järjestämisen ajankäytöllisestä ja ta-
loudellisesta merkityksestä saa jonkinlaisen hahmon, kun tarkastellaan mietin-
nössä esiintyviä lukuja vuodelta 2003. 
 
Muuntokelpoisia sakkoja tuomittiin vuonna 2003 yhteensä 267 647. Niistä mak-
settiin ilman viranomaistoimenpiteitä tai oikeusrekisterikeskuksen maksukeho-
tuksen jälkeen noin 60 prosenttia eli noin 160.000. Ennen muunto-
oikeudenkäyntiä maksettiin 80 000 sakkoa ja muuntorangaistuksen määräämisen 
jälkeen ilmeisesti 25 000 sakkoa, koska sakkovankien määrä oli kyseisenä vuonna 
2223. Luvut osoittavat, että ainakin 27.000 muuntohaastetta on kirjoitettu. 
Selvittämättä jää kuinka moni ennen oikeudenkäyntiä sakkonsa maksanut on 
haastettu, mutta jos oletetaan, että vähän yli neljännes, niin poliisin kirjoittamien 



 

 

muuntohaasteiden määrä on yli 50 000 kappaletta. Yhden haasteen kirjoittami-
seen kuluva työaika vaihtelee tapauksittain 20 minuutista jopa tuntiin. Voitaneen 
arvioida, että pelkkiin haasteen kirjoittamisiin poliisin työaikaa 25 000 tuntia, joka 
tarkoittaa viittätoista henkilötyövuotta kustannuksiltaan 600 000 euroa. Mainittu 
luku olisi pudotettavissa yhteen kymmenesosaan kehittämällä 
oikeusrekisterikeskuksen etsintäkuulutus tiedoksiannettavaan muotoon. 
 
Sakkojen maksun vastaanoton lisäksi poliisin työaikaa kuluu luonnollisesti huo-
mattava määrä etsintäkuulutettujen kuljetuksiin ja teemaiuonteisiin etsintöihin, 
mutta niihin ei voida toimintoja kehittämällä tai lainsäädännöllä sanovasti vaikut-
taa. 
 
Toinen poliisin tehtävä tulee vastaan silloin, kun tavataan henkilö, jolla on valmis 
tuomio. Tuossa tilanteessa asiakas on yleensä maksuhalukas ja usein soittokier-
roksen jälkeen varat sakon maksuun löytyvät. Tähän maksun vastaanottoon ja 
siihen kuluvaan työaikaan ei liene ole löydettävissä eikä tarvettakaan millään jär-
jestelyillä etsiä parannuksia. 
 
Kaiken kaikkiaan poliisilaitos toteaa esityksessä olevan pohjoismaisen vertailun 
osoittavan, että meidän muuntorangaistusmenettelymme on monimutkaisin ja 
useita viranomaisia useaan kertaan työllistävä. Osittaisuudistusten sijasta sitä tu-
lisi tarkastella toimintoketjuna ja lähteä lähtökohtaisesti liikkeelle siitä, että sakon 
vahvistaja Tanskan mallin mukaisesti vahvistaessaan sakon määrää samalla 
kertaa muuntorangaistusvaihtoehdon, jonka täytäntöönpanoviranomainen voisi 
selvissä maksuhaluttomuustilanteissa panna täytäntöön tai myöntää sakotetun 
olosuhteiden vuoksi maksulykkäystä tai esittää perinnästä luopumista. 
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Yhteenveto 
 
Esityksen keskeinen sisältö on sakon muuntorangaistuksen muuntosuhteen ja 
keston muuttaminen. Muutosta on perusteltu monipuolisesti ja oikeasuuntaisesi. 
 
Vaikutuksena näillä muutoksilla tulisi olemaan sakkovankien määrän jonkinastei-
nen lasku. Tällä ei ole poliisilaitoksen käsityksen mukaan kuitenkaan merkittävää 
vaikutusta yleis- ja erityisestävään vaikutukseen. 
 
Muuntorangaistuksesta luopumisen mahdollistavien säännösten laajemmalla 
käytöllä saattaisi sen sijaan olla vaikutuksia etenkin, mikäli varattomuus voitaisiin 
tulkita perusteeksi muuntorangaistusvaatimuksesta luopumiselle tai sen mää-
räämättä jättämiselle. 
 
Toimivuuden ia tehokkuuden kannalta olisi kuitenkin tarvetta yksinkertaistaa 
sakkojen perintää ja etenkin muuntorangaistusmenettelyä. 
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Lausuntonani Hallituksen esityksestä n:o 76/2005 vp Eduskunnalle 

sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamisesta esitän 

kunnioittavasti seuraavaa. 
 

Sakon muuntorangaistus on osoittautunut kriminaalipoliittisesti 

ongelmalliseksi.  Säännöstöä on viime vuosikymmeninä jouduttu useasti 

muuttamaan. Hallituksen esityksessä on hyvin kartoitettu sekä 

säännöstön käyttöä puoltavat että vastustavat kannat. Lakivaliokunta 

esitti jo vuonna 1986  (LaVM 4/1986) selkeän tavoitteen,  että 

muuntorangaistuksen käyttöä tulisi vähentää. Valiokunta korosti,  

että sakko on vapausrangaistusta lievemmäksi tarkoitettu 

varallisuusrangaistus. Valiokunta piti tärkeänä pyrkimystä tehostaa 

sakkojen perintää niin,  että sakkojen muuntamisesta voidaan yhä 

enenevässä määrin luopua. Valiokunnan mukaan tavoitteena tuli olla,  

että sakon muuntamisesta yleensä luovutaan ja muuntorangaistus 

tuomittaisiin vain erityisissä poikkeustapauksissa. Nämä asetetut 

cavoitteet sopii toistaa tänäänkin. 
 

Kysymys siitä, miten edellä kerrottuihin tavoitteisiin voidaan 

päästä, on ongelmallinen. Vankeuden käyttöön sakon 

muuntorangaistuksena on periaatteellisesti suhtauduttava 

kielteisesti. Toisaalta maksuhaluttomia vastaan täytyy olla olemassa 

jokin riittävän ankara tehoste. Toistaiseksi vain ei hyviä 

vaihtoehtoja ole löytynyt. Niitä tulisi kuitenkin etsiä. Sakkojen 

perintää voidaan tietenkin yrittää vielä tehostaa, vaikka sitäkin on 

jo tehostettu. Meidän on kuitenkin punnittava saavutettavissa olevia 

hyötyjä ja kustannuksia; kuinka paljon kustannuksia on järkevää 

käyttää tavoiteltavan edun saavuttamiseksi. Tässä harkinnassa on 

muistettava myös, että 
jokainen vankipäivä on yhteiskunnalle kallis. 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sakkojen muuntosuhdetta 

muutettavaksi siten,  että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa 

vastaisi yhden päivän vankeus. Nykyisin yhden päivän vankeus vastaa 

kahta päiväsakkoa. Uhkakoissa puolestaan yhden päivän vankeus 

vastaisi jokaista täyden 30 euron määrää nykyisten 20 euron asemesta. 

Muuntorangaistuksen enimmäispituus ehdotetaan alennettavaksi 90 

päivästä 60 päivään ja useita 



 

 

muuntorangaistuksia yhtaikaa täytäntöönpantaessa yhteenlasketun 

muuntorangaistuksen enimmäispituus alennettaisiin 120 päivästä 90 

päivään. 
 

Aikaisemmin lausutun perusteella on pidettävä kannatettavana 

muuntosuhteen lieventämistä ja maksimivankeusaikojen alentamista. 

Hallituksen esitys on oikeasuuntainen, mutta mielestäni on vakavasti 

keskusteltava,  onko jo tässä vaiheessa mahdollista tehdä rohkeampia 

muutoksia. Vankeus on siinä määrin ankara seuraamus,  että riittävä 

maksuhalukkuuden tehostaminen voidaan saavuttaa lyhyemmänkin 

vankeusrangaistuksen uhalla kuin nyt ehdotetulla.  Itse kannatin jo 

vuonna 1986 lakivaliokunnalle antamassani lausunnossa  (tosin 

huonolla menestyksellä) samaa muuntosuhdetta,  jota hallitus nyt 

ehdottaa. Minusta hallituksen esityksen muuntosuhde on nähtävä vain 

välivaiheeksi vähennettäessä sakon muuntorangaistuksen käyttöä. 

Muuntosuhteeseen on syytä palata lähivuosina,  jos nyt ei tehdä 

esitettyä suurempaa muutosta. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että 

muuntosuhde vahvistetaan hallituksen esityksen mukaiseksi (kolmea 

päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus), mutta alennetaan yhdellä 

kerralla muunnettavien sakkojen vankeusmaksimi 30 tai 40 päivään ja 

samalla kertaa täytäntöönpantavien yhteenlaskettujen sakon 

muuntorangaistusten maksimi 60 päivään. 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan perustellusti, että 

muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos 

maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12   (RL 2a:5.3). 

Uhkasakkojen osalta asia jää epäselväksi. Hallituksen esityksessä ei 

oteta tähän kantaa. Esityksessä todetaan 
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ainoastaan,  että samalla kerralla muunnettavista sakoista määrätään 

vain yksi muuntorangaistus. Tällöin uhkasakko rinnastetaan sakkoon (RL 

2a:5.4). Jotta päiväsakkoja ja uhkasakkoja käsiteltäisiin tämän 

mukaisesti yhdenvertaisesti, ehdotan,  että lakitekstiin lisättäisiin 

maininta siitä, että muuntorangaistusta ei määrätä ilman erityistä 

syytä, jos maksamatta olevia uhkasakkoja on vähemmän kuin 120 euroa. 

Selvennyksenä pitäisi kuitenkin todeta ainakin perusteluissa, että jos 

on maksamatta sekä päiväsakkoja että uhkasakkoja, niin niitä ei 

muunnettaisi ilman erityistä syytä vankeudeksi, jos laskennallinen 

muuntorangaistus jää alle 4 päiväksi vankeutta. Viimeksi mainitun 

kaltaisia tilanteita tosin esiintynee käytännössä harvoin. 
 

Esitän myös,  että sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:ään 

lisättäisiin säännös,  joka antaa syyttäjälle mahdollisuuden luopua 

vaatimasta muuntorangaistuksen määräämistä, jos maksamattomia 

päiväsakkoja tai uhkasakkoja on niin vähän, että sakon 

muuntorangaistus jäisi alle 4 päivän  (päiväsakkoja on alle 12 tai 

maksamattomia uhkasakkoja on alle 120 euroa). 
 

Lopuksi pyydän,  että lakivaliokunnan mietinnön perusteluissa 

kiinnitettäisiin huomiota RL 6:13:ssä säädettyyn vapaudenmenetysajan 

vähentämiseen. Sanotussa pykälässä on sakkojen osalta muotoilu,  joka 

sinänsä ei vaadi muutosta ("vapaudenmenetys on otettava huomioon 

kohtuullisessa määrin"). Olisi kuitenkin perusteltua,  että 

lakivaliokunnan mietinnössä todettaisiin,  että kun muuntosuhde 

muuttuu, niin kohtuullisen vähennyksen määrän tulee muuttua samassa 

suhteessa eli kun nykyisen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhden 

päivän tutkintavankeutta vastaa kahden päiväsakon vähennys, niin 

uudistuksen jälkeen vähennys olisi kolme päiväsakkoa. 
 

Helsingissä 16.  syyskuuta 2005 
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Oikeusministeriön vastine hallituksen esityksestä sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten 
muuttamiseksi saatujen asiantuntijoiden kirjallisten huomautusten johdosta. 

 
Asiantuntijoiden lausuntopalaute on ollut pääosin myönteistä ja uudistusta on pidetty oikean-
suuntaisena. Oikeusministeriö lausuu asiantuntijalausunnoissa esitetyistä kysymyksistä kun-
nioittavasti seuraavaa. 
 
Turun käräjäoikeus esittää, että rangaistusmääräysmenettelyssä tuomittavien sakkojen muun-
tamisesta luovuttaisiin pääsääntöisesti kokonaan ja niissä muuntorangaistus määrättäisiin vain 
silloin, kun tuomittu ilmeisen selvästä haluaa vältellä rangaistuksen maksamista. Tuomioistuinten 
tuomitsemien sakkojen osalta palattaisiin siihen vanhaan käytäntöön, että tuomittavan 
sakkorangaistuksen ohella saman tien määrättäisiin muuntorangaistus siltä varalta, ettei sakkoa 
saada perityksi tai muuntorangaistus määräytyisi suoraan lain nojalla. Tällöin tuomitulla voisi olla 
oikeus saattaa muuntorangaistusta koskeva kysymys erikseen tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
 
Turun kihlakunnan syyttäjäviraston käsityksen mukaan syyttäjien kytkeminen muuntoran-
gaistusmenettelyyn on oikeushallinnon niukkojen resurssien hukkakäyttöä, joka ei edistä me-
nettelyn tarkoituksenmukaisuutta sen paremmin prosessiekonomisesti kuin millään muullakaan 
tavalla. Syyttäjävirasto esittää edelleen, että erillisestä muuntorangaistusmenettelystä voitaisiin 
luopua kokonaan ja ottaa sen asemesta käyttöön norjalaista ja tanskalaista järjestelmää muistuttava 
malli, jossa muuntorangaistus olisi automaattinen lakiin perustuva seuraus sakon maksamatta 
jättämisestä. Tällaiseen järjestelmään voitaisiin kytkeä oikeusturvakeinoja esimerkiksi antamalla 
sakotetulle itselleen mahdollisuus saattaa yksittäistapauksessa kysymys muuntorangaistuksesta 
luopumisesta tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että sakkolainsäädännön kokonaisuudistuksessa vuonna 1969 siirryttiin 
menettelyyn, jossa tuomioistuin määrää erillisen muuntorangaistuksen virallisen syyttäjän 
vaatimuksesta. Uudistuksen tarkoituksena oli nimenomaan mahdollistaa, että tuomioistuin pystyy 
ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon tuomitun henkilökohtaiset olosuhteet ja sakon 
maksamatta jättämiseen johtaneet syyt. Näiden seikkojen huomioon ottaminen ei ollut mahdollista 
uudistusta edeltäneessä järjestelmässä, jossa tuomioistuin sakon määräämisen yhteydessä samalla 
määräsi sakon suorittamatta jättämisen varalta muuntorangaistuksen. Tällä ja muilla myöhemmillä 
sakkolainsäädännön uudistuksilla on nimenomaan pyritty vähentämään sakon muuntamista 
vankeudeksi tilanteissa, joissa muuntorangaistusta tuomitun henkilökohtaisten olosuhteiden tai 
muiden vastaavien syiden vuoksi on pidetty kohtuuttomana tai tarkoituksettomana. 
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Hallituksen esityksen yleisperusteluiden kohdassa 2.2.2. esitettyjen sakkovankien taustatietojen valossa 
näyttää ilmeiseltä, ettei suurin osa sakkovangeista kykenisi oma-aloitteisesti huolehtimaan tarvittavien 
oikeussuojakeinojen käytöstä ja esittämään selvitystä muuntorangaistuksesta luopumisen pohjaksi. Vaikka 
ehdotuksella, ettei syyttäjä osallistuisi sakonmuunto-rangaistuksen määräämisprosessiin, on ymmärrettävät 
perusteet syyttäjien resurssien käytön kannalta, oikeusministeriö pitää ilmeisenä, että ehdotettu muutos 
tulisi lisäämään sakkovankien määrää. Tämä olisi ristiriidassa sakkovankien vähentämistavoitteen kanssa. 
Muuntopro-sessin muuttaminen ehdotetulla tavalla vaatisi joka tapauksessa muutoksen vaikutusten tar-
kempaa selvitystä. Näistä syistä oikeusministeriö ei näe ehdotettujen muutosten toteuttamista mahdollisena 
ainakaan tässä yhteydessä. 
 
Professori Majanen esittää, että lakitekstiin lisättäisiin maininta siitä, että muuntorangaistusta ei tulisi 
määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia uhkasakkoja on vähemmän kuin 120 euroa. 
 
Oikeusministeriö pitää lisäystä tarpeellisena. Lisäys voitaisiin tehdä ehdotettuun rikoslain 2 a luvun 5 §:n 
3 momenttiin seuraavasti: 

 
Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin vähintään neljä päivää ja enintään 60 päivää. 
Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on 
vähemmän kuin 12 tai maksamattomia uhkasakkoja vähemmän kuin 120 euroa. 

 
Professori Majanen esittää myös, että sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:ään lisättäisiin säännös, 
joka antaa syyttäjälle mahdollisuuden luopua vaatimasta muuntorangaistuksen määräämistä, jos 
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maksamattomia päiväsakkoja tai uhkasakkoja on niin vähän, että sakon muuntorangaistus jäisi alle 4 
päivän (päiväsakkoja on alle 12 tai maksamattomia uhkasakkoja on alle 120 euroa). 
 
Oikeusministeriö katsoo, että sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 §:ssä säädetyt ja vuonna voimaan 
tulleet 2002 muuntamatta jättämisen edellytykset suurelta osin kattavat myös ehdotetun tilanteen 
päiväsakkojen osalta. Oikeusministeriö pitää hallituksen esityksessä ehdotettua säätelyä riittävänä. Sen 
sijaan uhkasakkojen osalta ehdotettu muutos saattaa olla perusteltu. 
 
Rikosseuraamusvirasto ehdottaa, että muuntorangaistuksen vähimmäispituudeksi tulisi säätää 10 päivää. 
Vähimmäispituuden muutos tarkoittaisi sitä, että alle 30 päiväsakon sakkoja ei saisi muuntaa vankeudeksi 
ilman erityistä syytä. Erityisenä syynä voitaisiin pitää esimerkiksi tilanteita, joissa alle 10 päivän 
muuntorangaistuksen määrääminen olisi oikeusjärjestelmän uskottavuuden vuoksi välttämätöntä. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että vuonna 2003 enintään 10 päivän muuntorangaistuksia oli 951 eli 29 prosenttia 
muuntorangaistuksista. Sakon muuntorangaistusäännösten uudistamisesta oikeusministeriössä järjestetyssä 
kuulemistilaisuudessa (21.12.2004) tuotiin esille, että tuomioistuimissa määrätään eniten 10-12 päiväsakon 
suuruisia yksittäisiä rangaistuksia. Kuulemistilaisuudessa katsottiin myös, että jos alle 12 päiväsakon 
rangaistuksista poistuisi muun-touhka, tuomioistuimet saattaisivat päätyä hieman nostamaan 
päiväsakkomääriä. Katsottiin myös, että muuntosuhteen muuttaminen voi vähentää sakkojen vapaaehtoista 
maksamista ja lisätä vankeuden käyttöä. 
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Oikeusministeriö pitää Rikosseuraamusviraston ehdotusta ymmärrettävänä lausunnossa esitettyjen 
käytännön näkökohtien valossa. Ehdotus laajentaisi muuntamatta jättämisen käyttöalaa huomattavasti siitä, 
mitä hallituksen esityksessä on esitetty. Ehdotus merkitsisi, että 30 päivän päiväsakot jäisivät 
pääsääntöisesti muuntamatta, jollei muuntamiseen olisi erityisiä syitä. Oikeusministeriö pitää esitettyä rajaa 
liian korkeana yleisen lainkuuliaisuuden kannalta. Oikeusministeriö viittaa myös esityksen valmistelun 
yhteydessä annettuihin ja lakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden antamiin lausuntoihin. Näistä syistä 
oikeusministeriö ei pidä Rikosseuraamusviraston ehdotuksen toteuttamista tässä yhteydessä mahdollisena. 
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Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten 

muuttamiseksi (HE 76/2005 vp). 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö 
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HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia sekä rangaistusten täytäntöönpanosta ja 

sakon täytäntöönpanosta annettuja lakeja. Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muunto-

suhdetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa 

vastaisi yhden päivän vankeus. Nykyisin yhden päivän vankeus vastaa kahta päiväsak-

koa. Uhkasakoissa yhden päivän vankeus vastaisi jokaista täyden 30 euron määrää ny-

kyisen 20 euron asemesta. Muuntorangaistuksen enimmäispituus ehdotetaan alennetta-

vaksi 90 päivästä 60 päivään. Muuntorangaistusta ei saisi määrätä ilman erityistä syytä, 

jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12. Vankeusrangaistuksen täy-

täntöönpanosäännöksiä muutettaisiin niin, että usean muuntorangaistuksen täytäntöön-

panon enimmäispituus alennettaisiin 120 päivästä 90 päivään. 

Muuntorangaistuksen määräämismenettelyä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että 

syyttäjän olisi aiheen ilmetessä tai tuomioistuimen pyynnöstä hankittava ulosottomiehellä 

selvitys maksuvelvollisen taloudellisesta asemasta. Tuomioistuin voisi lykätä 

muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian myös maksuvelvollisen taloudellisen 

aseman ja siihen johtaneiden syiden tai muiden muuntorangaistuksen kohtuuttomuuteen 

tai tarkoituksettomuuteen mahdollisesti johtavien seikkojen selvittämistä varten. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen 

kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista (s. 13/1) ilmenee, sakon muuntorangais-

tusta suorittavien vankien eli ns. sakkovankien määrä on 2000-iuvulle tultaessa voimak-

kaasti noussut. Kun vuonna 2000 sakkovankja oli päivittäin keskimäärin 121, niin vuonna 

2003 vastaava luku oli jo 198. Muuntorangaistusta koskevan sääntelyn yleisen yhteis-

kunnallisen ja erityisesti kriminaalipoliittisen merkityksen kannalta kuvaavaa on myös se, 

että sakkovankien osuus koko vankiluvusta on jo muutamana vuonna ollut viiden 

prosentin luokkaa, kun se vielä 1990-luvun viimeisinä vuosina oli alle neljä prosenttia. 
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Edellä esitettyyn kehitykseen nähden nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset ovat va-

liokunnan mielestä perusteltuja. Ehdotusten toteuttamisen seurauksena sakkovankien 

päivittäisen keskimäärän arvioidaan (s. 23/11) vähenevän noin 80 vangilla. Tästä huoli-

matta esillä olevia ehdotuksia voidaan luonnehtia sakon muuntorangaistusta koskevan 

sääntelyn teknisluonteiseksi huoltamiseksi ja korjaamiseksi. Niiliä ei puututa muunto-

rangaistusjärjestelmän perusteisiin, vaikka hallituksen esityksen yleisperusteluissa esi-

telläänkin monipuolisesti järjestelmän ongelmakohtia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoihin 

liittyviä pulmia. 

Lakivaliokunta on jo aiemmin painottanut sitä periaatteellista seikkaa, että sakko 

on varallisuusrangaistus, joka on tarkoitettu lievemmäksi kuin vapausrangaistus. Tämän 

vuoksi valiokunta on korostanut sakon perinnän tehostamista ja pitänyt tavoiteltavana 

sitä, että sakon muuntamisesta vankeudeksi yleensä luovutaan ja että muuntorangaistus 

tuomitaan vain erityisissä poikkeustapauksissa (ks. LaVM 4/1986 vp). Valiokunta 

uudistaa tämän periaatteellisen kantansa. Vankeusrangaistuksen käytön välttäminen 

sakon täytäntöönpanon viimekätisenä tehosteena on yhä tärkeämpää myös sen vuoksi, 

että vankiluvun huomattava nousu on aiheuttanut vankiloissa vaikean yliasutusongel-

man. 

Lakivaliokunnan tiedossa ovat ne hallituksen perusteluissa (s. 6/II ja s. 18) maini-

tut ongelmat, joita liittyy esimerkiksi yhdyskuntapalvelun tai päihdehuollon palveluiden 

käyttämiseen vankeuden sijasta sakon maksamatta jättämisen seuraamuksena. Tästä 

huolimatta valiokunta pitää tärkeänä, että oikeusministeriössä edelleen selvitetään 

mahdollisuuksia ainakin pääosin luopua vankeuden käyttämisestä sakon muuntoran-

gaistuksena. Valiokunnan mielestä tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota 

useimpien sakkovankien ilmeiseen tarpeeseen päästä erilaisten päihdehuollon palvelui-

den piiriin. Samalla on valiokunnan mielestä syytä myös harkita sitä, millä tavoin syyt-

täjän osallistuminen sakon muuntorangaistuksen määräämistä tarkoittavaan menettelyyn 

on jatkossa tarkoituksenmukaisinta järjestää. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta 
 

2 a luku. Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 

5 §. Muuntorangaistuksen pituus. Pykälän 3 momentin mukaan muuntorangaistuksen 

pituus on vähintäai neljä ja enintään 60 päivää. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman 

erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12. Perusteluiden 



2 

Johdanto La VM 12/2005 vp — HE 76/2005 vp 

 

mukaan säännös on tarpeen niitä tapauksia varten, joissa sakon maksamatta jättäminen 

johtuu pikemminkin niskoittelusta kuin varattomuudesta taijoissa kyse on toistuvasti 

vähäisiin sakkorikoksiin syyllistyneistä henkilöistä. Ehdotettu säännös jättää kuitenkin 

epäselväksi, voidaanko sitä soveltaa myös uhkasakkoihin. Tämän vuoksi valiokunta 

ehdottaa momenttia selvennettäväksi niin, että siinä osoitetaan alle neljän päivän 

muuntorangaistuksen olevan poikkeuksellisesti mahdollinen myös silloin, kun 

muunnettavana olevien uhkasakkojen määrä jää alle 120 euron. Säännös soveltuu myös 

niihin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa maksamatta on poikkeuksellisesti sekä päivä-

sakkoja että uhkasakkoja. Jos muuntorangaistus kokonaisuudessaan jäisi alle neljän päi-

vän pituiseksi, sitä ei tällöinkään tule määrätä ilman erityistä syytä. 

Valiokunta katsoo myös, että jos muuntorangaistus jäisi alle neljän päivän, syyt-

täjänkin tulee vaatia muuntorangaistuksen määräämistä vain niissä tapauksissa, joihin 

hänen mielestään liittyy säännöksessä tarkoitettuja erityisiä syitä. 

Samalla valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että sakon muuntosuhteen muutta-

minen vaikuttaa myös siihen vapaudenmenetyksen perusteella tehtävään vähennykseen, 

joka rikoslain 6 luvun 13 §:n 3 momentin perusteella tehdään sakkorangaistusta määrät-

täessä. Mainitun säännöksen mukaan vapaudenmenetys on tällöin otettava huomioon 

"kohtuullisessa määrin, kuitenkin vähintään vapaudenmenetystä vastaavan ajan pituisena 

tai katsottava rangaistuksen täydeksi suoritukseksi". Kun nykyisen oikeuskäytännön 

mukaan yhden vapaudenmenetyspäivän perusteella vähennetään yleensä kaksi päivä-

sakkoa, uuden muuntosuhteen tultua voimaan yhden vapaudenmenetyspäivän tulee va-

liokunnan käsityksen mukaan vastata vähintään kolmea päiväsakkoa. 
 

2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 aj a 1 d §:n muut-

tamisesta 

Voimaantulosäännös. Lakiehdotuksen perustelujen (s. 25/11) mukaan nyt säädettävää 

lakia ryhdyttäisiin soveltamaan lain voimaan tullessa täytäntöönpantavina oleviin sakon 

muuntorangaistuksiin lievemmän lain periaatteen mukaisesti. Lakivaliokunta ehdottaa, 

että voimaantulosäännökseen lisätään selvyyden vuoksi tätä tarkoittava uusi 2 momentti. 
 
 
4. Laki vankeuslain muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

Yleistä 

Valiokunta on edellä puoltanut ehdotusta, jonka mukaan rangaistusten täytäntöönpanosta 

annetun lain 2 luvun 1 a §:ssä säädetty sakon muuntorangaistusten yhteenlaskettu 

enimmäismäärä samalla rangaistuskaudella lasketaan 90 päivään. Rangaistusten täytän 
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6 
Päätösehdotus 

töönpanosta annettu laki kuitenkin kumoutuu 1 päivänä lokakuuta 2006, jolloin van-

keusrangaistuksen täytäntöönpanoa sääntelevä uusi vankeuslaki tulee voimaan. Tämän 

vuoksi on tarkoituksenmukaista, että äskettäin vahvistetun vankeuslain 3 luvun 5 §:n 1 

momentissa oleva säännös muuntorangaistusten yhteenlasketun ajan enimmäismäärästä 

tässä yhteydessä muutetaan vastaamaan rangaistusten täytäntöönpanosta annettuun lakiin 

nyt säädettävää muutosta. 
 

3 luku. Rangaistusajan laskeminen 

5 §. Rangaistusten yhteenlaskeminen. Pykälän 1 momentin mukaan muuntorangaistusten 

yhteenlaskettu aika saa olla samalla rangaistuskaudella enintään 120 päivää. Edellä 

esitetyin perustein valiokunta ehdottaa, että tämä aika muutetaan 90 päiväksi. 

Voimaantulosäännös. Lakivaliokunta ehdottaa, että vankeuslain muutos säädetään tu-

lemaan voimaan l päivänä lokakuuta 2006, jolloin myös muut vankeuslain säännökset 

tulevat voimaan. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, 

että l . j a 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus (Valio-

kunnan uusi lakiehdotus) seuraavasti: 
Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

1. 
Laki 

rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 5 §, 

sellaisena kuin se on laeissa 550/1999 ja 971/2001, seuraavasti: 
 

2 a luku 

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 

5 §  
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Muuntorangaistuksen pituus 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin vähintään neljä päivää ja enintään 60 

päivää. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia 

päiväsakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamattomien uhkasakkojen määrä on vä-

hemmän kuin 120 euroa. 

(4 ja 5 mom. kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
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4. 

Päätösehdotus 

f 
8 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun 

lain (39/1889) 2 luvun 1 a §:n 1 momentti ja 1 d §:n 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 

1 a §:n 1 momentti laissa 703/1991 ja 1 d §:n 6 momentti laissa 555/1990, seuraavasti: 
 
 

2 luku 
 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja sakon muuntorangaistuksesta 

1 a § 

(Kuten HE) 
 

l d §  

(Kuten HE) 
 
 

Voimaantulosäännös 

(1 mom. kuten HE) 

Tätä lakia sovelletaan myös tämän lain voimaan tullessa täytäntöönpantavina ole-

viin sakon muuntorangaistuksiin. (Uusi) 
 
 
 
 
 
 

Valiokunnan uusi lakiehdotus 
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Laki 
vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun vankeuslain (767/2005) 3 luvun 5 

§:n l momentti seuraavasti: 
 
 

3 luku 
 

Rangaistusajan laskeminen 
 

5 §  
 

Rangaistusten yhteenlaskeminen 

Muuntorangaistusten yhteenlaskettu aika saa olla samalla rangaistuskaudella 

enintään 90 päivää. 
 
 
 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006. 
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Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj. Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 
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Luonnos 14.10.2005 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 12/2005 vp 
 
Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta 
koskevien säännösten muuttamiseksi 

 
 
 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä kesäkuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten 

muuttamiseksi (HE 76/2005 vp). 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö 

- rikosylikomisario Mia Poutanen, sisäasiainministeriö 

- vankeinhoitojohtaja Kirsti Kuivajärvi, Rikosseuraamusvirasto 

- johtava kihlakunnansyyttäjä Antti Pihlajamäki, Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto 

- poliisipäällikkö Aapo Nuotio, Tampereen kihlakunnan poliisilaitos 

- johtava kihlakunnanvouti Eero Arasalo, Tampereen kihlakunnan ulosottovirasto 

- professori Martti Majanen. 
 
Lisäksi Turun käräjäoikeus on antanut kirjallisen lausunnon. 

HE 76/2005 
vp 

Versio 
0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rikoslakia sekä rangaistusten täytäntöönpanosta ja 

sakon täytäntöönpanosta annettuja lakeja. Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muunto-

suhdetta ehdotetaan muutettavaksi siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa 



LaVM 12/2005 vp — HE 76/2005 vp 

 

Johdanto 

vastaisi yhden päivän vankeus. Nykyisin yhden päivän vankeus vastaa kahta päiväsak-

koa. Uhkasakoissa yhden päivän vankeus vastaisi jokaista täyden 30 euron määrää ny-

kyisen 20 euron asemesta. Muuntorangaistuksen enimmäispituus ehdotetaan alennetta-

vaksi 90 päivästä 60 päivään. Muuntorangaistusta ei saisi määrätä ilman erityistä syytä, 

jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12. Vankeusrangaistuksen täy-

täntöönpanosäännöksiä muutettaisiin niin, että usean muuntorangaistuksen täytäntöön-

panon enimmäispituus alennettaisiin 120 päivästä 90 päivään. 

Muuntorangaistuksen määräämismenettelyä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että 

syyttäjän olisi aiheen ilmetessä tai tuomioistuimen pyynnöstä hankittava ulosotto-

mieheltä selvitys maksuvelvollisen taloudellisesta asemasta. Tuomioistuin voisi lykätä 

muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian myös maksuvelvollisen taloudellisen 

aseman ja siihen johtaneiden syiden tai muiden muuntorangaistuksen kohtuuttomuuteen 

tai tarkoituksettomuuteen mahdollisesti johtavien seikkojen selvittämistä varten. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen 

kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista (s. 13/1) ilmenee, sakon muuntorangais-

tusta suorittavien vankien eli ns. sakkovankien määrä on 2000-luvulle tultaessa voimak-

kaasti noussut. Kun vuonna 2000 sakkovankeja oli päivittäin keskimäärin 121, niin 

vuonna 2003 vastaava luku oli jo 198. Muuntorangaistusta koskevan sääntelyn yleisen 

yhteiskunnallisen ja erityisesti kriminaalipoliittisen merkityksen kannalta kuvaavaa on 

myös se, että sakkovankien osuus koko vankiluvusta on jo muutamana vuonna ollut vii-

den prosentin luokkaa, kun se vielä 1990-luvun viimeisinä vuosina oli alle neljä prosent-

tia. 

Edellä esitettyyn kehitykseen nähden nyt käsiteltävänä olevat ehdotukset ovat va-

liokunnan mielestä perusteltuja. Ehdotusten toteuttamisen seurauksena sakkovankien 

päivittäisen keskimäärän arvioidaan (s. 23/11) vähenevän noin 80 vangilla. Tästä huoli-

matta esillä olevia ehdotuksia voidaan luonnehtia sakon muuntorangaistusta koskevan 
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sääntelyn teknisluonteiseksi huoltamiseksi ja korjaamiseksi. Niillä ei puututa muunto-

rangaistusjärjestelmän perusteisiin, vaikka hallituksen esityksen yleisperusteluissa esi-

telläänkin monipuolisesti järjestelmän ongelmakohtia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoihin 

liittyviä pulmia. 

Lakivaliokunta on jo aiemmin painottanut sitä periaatteellista seikkaa, että sakko on 

varallisuusrangaistus, joka on tarkoitettu lievemmäksi kuin vapausrangaistus. Tämän 

vuoksi valiokunta on korostanut sakon perinnän tehostamista ja pitänyt tavoiteltavana 

sitä, että sakon muuntamisesta vankeudeksi yleensä luovutaan ja että muuntorangaistus 

tuomitaan vain erityisissä poikkeustapauksissa (ks. LaVM 4/1986 vp). Valiokunta 

uudistaa tämän periaatteellisen kantansa. Vankeusrangaistuksen käytön välttäminen 

sakon täytäntöönpanon viimekätisenä tehosteena on yhä tärkeämpää myös sen vuoksi, 

että vankiluvun huomattava nousu on aiheuttanut vankiloissa vaikean yliasutusongel-

man. 

Samalla valiokunta toisaalta toteaa, että sakon muuntorangaistuksella tullee jat-

kossakin olemaan merkitystä sakon perinnän tehosteena ja yleisen lainkuuliaisuuden yl-

läpitäjänä. Valiokunnan mielestä on kuitenkin syytä pyrkiä siihen, että muuntorangais-

tuksen käyttö rajoitetaan niihin tapauksiin, joissa sakon maksamatta jättäminen johtuu 

lähinnä niskoittelusta tai joissa muutoin suunnitelmallisesti pyritään välttämään sakon 

täytäntöönpanoa. Muissa tapauksissa harkittaviksi voisivat sen sijaan tulla esimerkiksi 

jonkinlainen yhdvskuntapalvelutyyppinen seuraamus tai päihdehuollon piiriin kuuluvat 

toimenpiteet, vaikka lakivaliokunnan tiedossa ovatkin ne hallituksen esityksen peruste-

luissa (s. 6/II ja s. 18) mainitut ongelmat, joita näiden käyttämiseen vankeuden sijasta 

sakon maksamatta jättämisen seuraamuksena liittyy. 

Edellä esitetyn perusteella valiokunta pitää tärkeänä, että oikeusministeriössä 

edelleen selvitetään mahdollisuuksia ainakin pääosin luopua vankeuden käyttämisestä 

sakon muuntorangaistuksena ia että tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota 

useimpien sakkovankien ilmeiseen tarpeeseen päästä erilaisten päihdehuollon palveluiden 

piiriin. Samalla on valiokunnan mielestä syytä myös harkita sitä, millä tavoin syyttäjän 

osallistuminen sakon muuntorangaistuksen määräämistä tarkoittavaan menettelyyn on 

jatkossa tarkoituksenmukaisinta järjestää. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta 
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2 a luku. Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 

5 §. Muuntorangaistuksen pituus. Pykälän 3 momentin mukaan muuntorangaistuksen 

pituus on vähintään neljä ja enintään 60 päivää. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman 

erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12. Perusteluiden 

mukaan säännös on tarpeen niitä tapauksia varten, joissa sakon maksamatta jättäminen 

johtuu pikemminkin niskoittelusta kuin varattomuudesta taijoissa kyse on toistuvasti 

vähäisiin sakkorikoksiin syyllistyneistä henkilöistä. Ehdotettu säännös jättää kuitenkin 

epäselväksi, voidaanko sitä soveltaa myös uhkasakkoihin. Tämän vuoksi valiokunta 

ehdottaa momenttia selvennettäväksi niin, että siinä osoitetaan alle neljän päivän 

muuntorangaistuksen olevan poikkeuksellisesti mahdollinen myös silloin, kun 

muunnettavana olevien uhkasakkojen määrä jää alle 120 euron. Säännös soveltuu myös 

niihin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa maksamatta on sekä päiväsakkoja että uhka-

sakkoja. Jos muuntorangaistus kokonaisuudessaan jäisi alle neljän päivän pituiseksi, sitä 

ei tällöinkään tule määrätä ilman erityistä syytä. 

Valiokunta katsoo myös, että jos muuntorangaistus jäisi alle neljän päivän, syyt-

täjänkin tulee vaatia muuntorangaistuksen määräämistä vain niissä tapauksissa, joihin 

hänen mielestään liittyy säännöksessä tarkoitettuja erityisiä syitä. 

Samalla valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että sakon muuntosuhteen muutta-

minen vaikuttaa myös siihen vapaudenmenetyksen perusteella tehtävään vähennykseen, 

joka rikoslain 6 luvun 13 §:n 3 momentin perusteella tehdään sakkorangaistusta määrät-

täessä. Mainitun säännöksen mukaan vapaudenmenetys on tällöin otettava huomioon 

"kohtuullisessa määrin, kuitenkin vähintään vapaudenmenetystä vastaavan ajan pituisena 

tai katsottava rangaistuksen täydeksi suoritukseksi". Kun nykyisen oikeuskäytännön 

mukaan yhden vapaudenmenetyspäivän perusteella vähennetään yleensä kaksi päivä-

sakkoa, uuden muuntosuhteen tultua voimaan yhden vapaudenmenetyspäivän tulee va-

liokunnan käsityksen mukaan vastata vähintään kolmea päiväsakkoa. 
 

2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muut-

tamisesta 

Voimaantulosäännös. Lakiehdotuksen perustelujen (s. 25/11) mukaan nyt säädettävää 

lakia ryhdyttäisiin soveltamaan lain voimaan tullessa täytäntöönpantavina oleviin sakon 

muuntorangaistuksiin lievemmän lain periaatteen mukaisesti. Lakivaliokunta ehdottaa, 

että voimaantulosäännökseen lisätään selvyyden vuoksi tätä tarkoittava uusi 2 momentti. 
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4. Laki vankeuslain muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

Yleistä 

Valiokunta on edellä puoltanut ehdotusta, jonka mukaan rangaistusten täytäntöönpanosta 

annetun lain 2 luvun 1 a §:ssä säädetty sakon muuntorangaistusten yhteenlaskettu 

enimmäismäärä samalla rangaistuskaudella lasketaan 90 päivään. Rangaistusten täytän-

töönpanosta annettu laki kuitenkin kumoutuu 1 päivänä lokakuuta 2006, jolloin van-

keusrangaistuksen täytäntöönpanoa sääntelevä uusi vankeuslaki tulee voimaan. Tämän 

vuoksi on tarkoituksenmukaista, että äskettäin vahvistetun vankeuslain 3 luvun 5 §:n 1 

momentissa oleva säännös muuntorangaistusten yhteenlasketun ajan enimmäismäärästä 

tässä yhteydessä muutetaan vastaamaan rangaistusten täytäntöönpanosta annettuun lakiin 

nyt säädettävää muutosta. 
 

3 luku. Rangaistusajan laskeminen 

5 §. Rangaistusten yhteenlaskeminen. Pykälän 1 momentin mukaan muuntorangaistusten 

yhteenlaskettu aika saa olla samalla rangaistuskaudella enintään 120 päivää. Edellä 

esitetyin perustein valiokunta ehdottaa, että tämä aika muutetaan 90 päiväksi. 

Voimaantulosäännös. Lakivaliokunta ehdottaa, että vankeuslain muutos säädetään tu-

lemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006, jolloin myös muut vankeuslain säännökset 

tulevat voimaan. 

Päätösehdotus 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamatto-

mana, 

että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus (Valio-

kunnan uusi lakiehdotus) seuraavasti: 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 5 §, 

sellaisena kuin se on laeissa 550/1999 ja 971/2001, seuraavasti: 
 
 

2 a luku 
 

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja rikesakosta 
 

5 §  

Muuntorangaistuksen pituus (1 ja 

2 mom. kuten HE) 

Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin vähintään neljä päivää ja enintään 60 

päivää. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia 

päiväsakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamattomien uhkasakkojen määrä on vä-

hemmän kuin 120 euroa. 

(4 ja 5 mom. kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

2. 
Laki 

rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a j a 1 d §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun 

lain (39/1889) 2 luvun 1 a §:n 1 momentti ja 1 d §:n 6 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 

1 a §:n 1 momentti laissa 703/1991 ja 1 d §:n 6 momentti laissa 555/1990, seuraavasti: 
 
 

2 luku 
 

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja sakon muuntorangaistuksesta 

1 a § 

(Kuten HE) 
 



LaVM 12/2005 vp — HE 76/2005 vp 

 

Johdanto 

1 d § 

(Kuten HE) 

Voimaantulosäännös 

(1 mom. kuten HE) 

Tätä lakia sovelletaan myös tämän lain voimaan tullessa täytäntöönpantavina ole-

viin sakon muuntorangaistuksiin. (Uusi) 
 
 
 
 
 
 

Valiokunnan uusi lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 
vankeuslain 3 luvun S §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun vankeuslain (767/2005) 3 luvun 5 

§:n 1 momentti seuraavasti: 
 
 

3 luku 
 

Rangaistusajan laskeminen 
 
 
 
 

Rangaistusten yhteenlaskeminen 

Muuntorangaistusten yhteenlaskettu aika saa olla samalla rangaistuskaudella 

enintään 90 päivää. 
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Päätösehdotus La VM 12/2005 vp — HE 76/2005 vp 

 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006. 
Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj.    

Tuija Brax/vihr 

Tatja 
Karvonen /kesk Petri 
Neittaanmäki /kesk Heli Paasio 
/sd Lyly Rajala /kok Jukka Roos 
/sd Tero Rönni /sd Petri Salo 
/kok pertti Salovaara /kesk 

 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 

jäs.  Esko Ahonen /kesk 
Leena Harkimo /kok 

 



 

 

 
Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta kokevien säännösten muuttamiseksi 
 

Vastalause 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia sekä rangaistusten täytäntöönpanosta 
annettuja lakeja. Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muuntosuhdetta ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaisi yhden 
päivän vankeus. Nykyisin yhden päivän vankeus vastaa kahta päiväsakkoa. 
Uhkasakoissa yhden päivän vankeus vastaisi jokaista täyden 30 euron määrää 
nykyisen 20 asemesta. Muuntorangaistuksen enimmäispituus ehdotetaan 
alennettavaksi 90 päivästä 60 päivään. Vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanosäännöksiä muutettaisiin niin, että usean muuntorangaistuksen täytän-
töönpanon enimmäispituus alennettaisiin 120 päivästä 90 päivään. 
 

Vaikka näillä muutoksilla ei puututa muuntorangaistusjärjestelmän perusteisiin, on 
hallituksen esityksen suunta ja viesti väärä. Sakon muuntorangaistus on tekijän 
kannalta jo nykyisellään varsin edullinen, eikä tätä suhdetta ole perusteltua lieventää. 
Muuntorangaistuksen täytäntöönpanon enimmäispituus on tällä hetkellä 120 päivää. 
Se on syytä pitää ennallaan, paljousalennukset eivät ole perusteltuja. 
 

Vankiloiden ahtaus on tosiasia ja tämä edellyttää tehokkaita toimenpiteitä, mutta sillä 
ei voi kestävästi perustella sakkojen muuntosuhteen muuttamista. Yleisen 
lainkuuliaisuuden kannalta on syytä ylläpitää nykyistä sakkojen muuntosuhdetta, eikä 
antaa sellaista viestiä, että rangaistuksia ollaan lieventämässä. Kansan syvien rivien 
oikeustaju edellyttää, että rikoksista, pienemmistäkin, rangaistaan ja että ne 
sovitetaan. 
 

Edellä mainituin perustein ehdotan, että-hattitel 
tään. 

 

iesitys 
hylä- 

 

 

 

 


