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OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainvalmisteluosasto 

LsN Lena Andersson/4.6.2007 HE 25/2007 vp 

Eduskunnan lakivaliokunnalle ^"7* ^ J^, 

HALLITUKSEN ESITYS 25/2007 VP LAIKSI RIKOSLAIN 2 a LUVUN 2 §:N JA 16 LUVUN 6 §:N 
MUUTTAMISESTA 
 
Esityksessä ehdotetaan, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa 
luovutaan. 
 
Päiväsakon rahamäärää koskevasta rikoslain 2 a luvun 2 §:n 2, 3 ja 4 momentista ehdotetaan poistettavaksi 
maininta sakotettavan varallisuudesta. Samoin sakkovilppiä koskevasta rikoslain 16 luvun 6 §:stä ehdotetaan 
poistettavaksi maininta olennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta viranomaiselle 
sakotettavan varallisuudesta. Lakiehdotuksen tultua hyväksytyksi myös päiväsakon rahamäärästä annetusta 
asetuksesta tultaisiin poistamaan viittaukset verotettavaan varallisuuteen tai varallisuusveroon. 
 
Nykytilanne ja varallisuusverolain kumoamisen vaikutukset verotustietojen käyttöön 
 
Nykyisin sakotuksessa varallisuuden arvioimisen ensisijaisena perusteena on (rikoslain 2 a luvun 2 §:n mukaan) 
sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukainen varallisuus. Päiväsakon rahamäärästä annetussa 
asetuksessa (4 §) säädetään, että varallisuutena otetaan huomioon sakotettavan verotettava varallisuus, jos se 
ylittää 85 000 euroa. Tämän ylittävä verotettava varallisuus korottaa päiväsakon rahamäärää 3 euroa. Korotus on 
6 euroa, jos verotettava varallisuus ylittää 170 000 euroa. 
 
Nykyisin verohallinto luovuttaa sakotusta varten verotettavaa varallisuutta koskevan tiedon, joka on 
euromääräinen tieto sakotettavan verotuksessa vahvistetusta nettovarallisuudesta. Verotettava varallisuus näkyy 
sakkoa määrättäessä erillisenä euromääräisenä yhden rivin tietueena sakkoa määräävän viranomaisen 
käyttämässä laskentaohjelmassa (niin sanottu sakkolaskuri) eli käytännössä ohjelmaa käyttävän tietokoneen tai 
matkapuhelimen näytössä. 
 
Varallisuusverolaki (1537/1992) kumottiin 1 päivänä tammikuuta 2006 voimaan tulleella lailla 
varallisuusverolain kumoamisesta (1141/2005). Varallisuutta ei enää veroteta vuoden 2006 verotuksessa. 
Marraskuun 1 päivän 2007 jälkeen viimeksi toimitettu verotus ei siten sisällä varallisuuden perusteella 
maksuunpantua veroa eikä varallisuustietoja. Näitä tietoja ei siten ole saatavissa verohallinnolta myöskään 
sakotusta varten mainitusta päivästä lähtien. 
 
Varallisuuskorotuksen käytännön toteuttamiseen liittyvät vaikeudet sakotuksessa muodostuisivat jatkossa 
huomattaviksi, kun käytössä ei enää olisi verohallinnolta sähköisesti saatavia sakotettavan kokonaisvarallisuutta 
koskevia tietoja. Verotettavaa varallisuutta koskevien tietojen puuttuessa omaisuuden arvostaminen käypään 
arvoon samoin kuin sakotettavan velkojen arvioiminen luotettavasti sakotustilanteessa olisi käytännössä 
vaikeaa. Varallisuustietojen arvioinnin vaikeus ja riittävien kontrollikeinojen puute niiden tarkistamiseksi 
olisivat omiaan lisäämään sakkovilppiä. 
 
Vaikka varallisuuskorotus ehdotetaan poistettavaksi, varallisuuden tuotto vaikuttaa edelleen sakon määrään, 
koska pääomatulot otetaan huomioon päiväsakon rahamäärään vaikuttavina tuloina. 



 

Esityksen vaikutukset 
 
Varallisuuskorotuksen käytännön merkitys on muodostunut vähäiseksi. Sitä sovelletaan arviolta 1-2 prosentissa 
sakon määräämistapauksia. 
 
Myös eri tuloryhmien oikeudenmukaisen kohtelun kannalta varallisuuskorotuksen merkitys on suhteellisen 
pieni. Varallisuus korottaa nykyisten säännösten nojalla suhteellisesti eniten pieni- ja keskituloisten sakkoja, kun 
taas sen suhteellinen merkitys suurituloiselle on vähäinen. Korotuksen suhteellinen vaikutus päiväsakon 
rahamäärään on suurin hyvin pienituloisella sakotettavalla, jolla on huomattava, mutta syystä tai toisesta tuottoa 
(pääomatuloa) tuottamaton varallisuus. Mainittu erityisryhmä on sakotuksessa marginaalisen pieni. 
 
Varallisuuskorotuksen vaikutuksesta valtion sakkokertymään (61,7 miljoona euroa vuonna 2005) ei ole tarkkoja 
tilastotietoa. Varallisuuskorotuksen arvioidaan kuitenkin tuottavan valtiolle nykyisin noin 200 000-250 000 
euroa vuodessa. Sakkotulot vähenisivät siten esityksen johdosta jonkin verran nykyiseen verrattuna, mutta 
esityksellä ei olisi valtiontaloudellista merkitystä. 
 
Asian valmistelu 
 
Asiaa valmisteli oikeusministeriön joulukuussa 2006 asettama työryhmä, jossa oli edustettuina 
sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön, Valtakunnansyyttäjänviraston ja Oikeushallinnon 
tietotekniikkakeskuksen edustajat. Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausunnot 21 viranomaiselta, järjestöltä ja 
asiantuntijalta, jotka edustivat valtionhallintoa, oikeuslaitosta, poliisia, syyttäjiä, oikeusalan ammattijärjestöjä ja 
rikosoikeuden yliopistollisia asiantuntijoita. Työryhmän ehdotus varallisuuskorotuksesta luopumisesta sai 
lausunnonantajien lähes yksimielisen tuen. Hallituksen esitys on valmistelu virkatyönä oikeusministeriössä 
työryhmän ehdotuksen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta. 
 
Voimaantulo 
 
Lain nykyisin edellyttämiä verotettavaa varallisuutta koskevia tietoja on saatavissa verohallinnolta päiväsakon 
rahamäärän vahvistamista varten 31 päivään lokakuuta 2007 asti. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen vahvistamisen jälkeen ennen edellä mainittua ajankohtaa. 
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Sisäasianministeriön asiantuntijana kuuleminen lakivaliokunta 5.6.2007 klo 10.15 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI RIKOSLAIN 2 A LUVUN 2 §:N JA 16 LUVUN 6 
§:N MUUTTAMISESTA 

 
 
 

Esitykset 
 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n 
muuttamisesta. 
Esityksessä ehdotetaan, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon 
rahamäärää vahvistettaessa luovutaan. Samalla luovuttaisiin myös sakkovilppiä 
koskevasta rikoslain säännöksestä maininta olennaisesti totuudenvastaisen tai 
harhaanjohtavan tiedon antamisesta viranomaiselle sakotettavan varallisuudesta. 
 
 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto toteaa lausuntonaan seuraavaa 
 
Poliisin antamista yli 200 000 rangaistusvaatimuksista valtaosa annetaan rikoksen 
tapahtumapaikalla poliisiautossa. Poliisi käyttää rangaistusvaatimuksen perusteena 
sähköisen käyttöliittymän kautta verottajalta saatavia sakotettavan viimeisen 
vahvistetun verotuksen mukaisia tietoja. Käytännössä verottajan tiedot saadaan 
matkapuhelimella poliisimiehen käyttöön. Järjestelmä toimii hyvin. Verottajalta 
saadut tiedot varmistetaan sakotettavalta, jolla on heti mahdollisuus kertoa kantansa 
verottajan tietoihin. Sakotettava voi myös kiistää sakon maksukyvyn osalta, jolloin 
hänen tulee vielä toimittaa syyttäjälle selvitys nykyisistä tuloista ja varallisuudesta 
syyttäjälle. 
Menettely on luotettavaa ja sakkovilpin mahdollisuus on pieni. Aina sakotettava ei 
edes itse tiedä tulojaan eikä varallisuuttaan, joten verottajalta saatu tieto on myös 
sakotettavan edun mukainen ja vähentää halua epärehel- 
uayy ittii aajs-uiuauioniCcaaa. 

Varallisuuden huomioiminen sakotuksessa on oikeudenmukaista, koska myös 
sakotettavan todellisella maksukyvyllä on ollut vaikutusta sakon määrään. 
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Nykyisessä järjestelmässä rangaistusvaatimuksen tiedoksianto on sujuvaa. 
Varallisuuden ylittäessä 85 000 euron tai 170 000 euron korotusrajat poliisimies saa 
matkapuhelimen tai tietokoneen välityksellä sakkolaskurin yhteenlasketun 
loppusumman, jossa on huomioitu korotukset tai vähennykset. Poliisin tarvitsee 
hyvin harvoin selvittää tuloja tutkinnan avulla. 
 
Varallisuusveron poistamisen jälkeen verohallinto ei enää vahvista verovelvollisen 
verotettavaa varallisuutta. Poliisi ei saa vuoden 2007 lokakuun jälkeen verotettavaa 
varallisuutta koskevaa tietoa. Verotettavan varallisuuden huomioiminen muodostuu 
käytännössä mahdottomaksi ja perustuisi sakotettavan antamiin tietoihin. Poliisi 
voisi joutua selvittämään varallisuutta rikostutkinnassa, mikä ei olisi 
tarkoituksenmukaista. 
 
Varallisuuskorotusta selvittänyt työryhmä on selvittänyt varallisuusveron 
poistamisen mahdollisuudet ja todennut varallisuuskorotuksen poistamisen 
käytännössä ainoaksi toimivaksi mahdollisuudeksi. Työryhmän arvion mukaan 
varallisuuskorotus on koskenut 1-2 prosenttia annetuista rangaistusvaatimuksista 
joten sen käytännön merkitys on ollut vähäinen. 
 
Sakottamisen on oltava yksinkertaista, nopeaa, luotettavaa sekä oikeudenmukaista. 
Vaikka varallisuuskorotuksesta luovutaan, myös tulevaisuudessa varallisuus 
huomioidaan usein pääomatulojen verotuksessa jolloin oikeudenmukaisuus säilyy. 
 
 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto toteaa lausuntonaan, että ehdotettu asetusmuutos 
mahdollistaa sakotuksen tapahtumapaikalla samojen periaatteiden mukaisesti 
luotettavasti kaikille. Varallisuuden toteaminen sakotuspai-kassa ei ole käytännössä 
mahdollista. 
 
Poliisiosasto puoltaa lakimuutosta varallisuuskorotuksen ja sakkovilpin 
poistamisesta. 

Ylikomisario Heikki Ihalainen 
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VARALLISUUSKORKOTUKSEN POISTAMINEN SAKKOJÄRJESTELMÄSTÄ 
 
 
Hallituksen esityksen (25/2007 vp) mukaan rikoslakia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää 
vahvistettaessa luovutaan. 
 
Verohallitus kannattaa hallituksen esitystä sellaisenaan. Verohallitus voi to-
teuttaa hallituksen esityksen edellyttämät muutokset tietojen luovutukses-ssa. 

Varallisuusverotuksen luopumisen jälkeen verohallinto kerää varallisuustie-
toja vain yritysten nettovarallisuuden laskentaa, kiinteistöverotuksen kohteena 
olevan kiinteistön arvostamista ja verovalvontaa varten. Luonnollisen henkilön 
varallisuutta ei arvosteta kattavasti verotuksen toimittamisen yhteydessä. 

Kun huomioidaan hallituksen esityksessä mainitut varallisuuskorotuksen 
vaikutukset päiväsakkojärjestelmässä sekä verohallinnon tuottavuustavoitteet 
Verohallitus ei kannata sellaista hallituksen esityksessä kuvattua vaihtoehtoa, 
jossa varallisuuden huomioon ottamiseksi käytettäisiin hyväksi verohallinnolle 
ilmoitettuja varallisuustietoja. 
 
 
 
 
Ilkka Lahti 
ylitarkastaja 

fSliSJKJ WpQf} Verohallitus www.vero.fi 
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Kutsu kuultavaksi lakivaliokuntaan 

 
Asia 
VARALLISUUSKOROTUKSEN POISTAMINEN PÄIVÄSAKKOJÄRJESTELMÄSTÄ 

 
Syyttäjävirasto kannattaa esitystä. Voidaan todeta, että Helsingin syyttäjänvirastossa 
käsitellään vuosittain n 1200-1300 rangaistusvaatimuksen vas-tustamisasiaa. Näistä 
valtaosaa koskee tulojen ja varallisuuden määrää. 
 
Varallisuuden vaikutus sakon määrään on lähes olematon, kuten hallituksen 
esityksessä on todettu. Tämä koskee myös yksittäistä asiaa. Vaikutuksen vähäisyys 
johtuu siitä, että varallisuuden vaikutus varakkaallakin henkilöllä on hyvin pieni, 
koska korotus per päiväsakko on nykyisen lain mukaan vain 3 tai enintään 6 euroa. 
Varakkailla henkilöillä on lähes aina myös isot tulot, joten merkitys sakon määrään 
on aina minimaalinen. 
 
Varallisuuskorotuksen poistaminen ei myöskään aiheuta eriarvoisuutta kansalaisten 
kesken, koska vaikutus sakon määrään on joka tapauksessa vähäinen. 
 
Hallituksen esityksessä mainittu toinen vaihtoehto siitä, että korotus jätettäisiin 
voimaan sakotetun oman ilmoituksen varaisena, ei tunnu järkevältä, koska 
ilmoituksen oikeellisuuden tarkistaminen on työlästä ja vaivalloista asian laatuun 
nähden. 
 
Edellä mainituilla perusteilla Helsingin syyttäjänvirasto kannattaa hallituksen 
esitystä siitä, että varallisuuskorotus poistetaan kokonaan. 
 

Johtava kihlakunnansyyttäjä Heikki Poukka 

Kihlakunnansyyttäjä Sakari Tiilikainen 

m Porkkalankatu 13, PL 318 
00181 HELSINKI 

S Puh 010 36 22100 
Fax010 36 22203 

Espoon käräjäoikeus HE 25/2007 vp 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Asia: HE 25/2007 vp rikoslain 2a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Lyhyenä lausuntona hallituksen esityksestä totean seuraavaa. 
 



 

Sakon määräämismenettelyn kannalta on keskeistä luotettavan tiedon saanti 
päiväsakon rahamäärän perusteista. Vuonna 1999 toteutettu uudistus on tältä osin 
täyttänyt hyvin tehtävänsä sekä sääntelyn sisällön että sen tietoteknisen 
soveltamisen osalta. Tieto, joka perustuu vahvistettuun verotukseen, on yleensä 
luotettavampaa kuin sakotettavan itse sakonmäärää-mistilanteessa ilmoitettu tulo- 
ja varallisuustieto. Tiedon saanti sakkolas-kurin välityksellä on viime vuosina 
toiminut hyvin. Tieto on ollut saatavissa suoraan käyttökelpoisessa muodossa eli 
yhden päiväsakon rahamää-rätietona siten, että siinä on otettu huomioon henkilön 
tulot, varallisuus, peruskulutusvähennys ja elatusvelvollisuus. 
 
Varallisuusveron poistamisen jälkeen verottaja ei vahvista enää verovuodelta 2006 
henkilön varallisuutta. Kun vuoden 2006 verotus on vahvistettu 1.11.2007, 
päiväsakon rahamäärä on vahvistettava tämän verotiedon perusteella. Kun 
varallisuusmäärää ei enää ole vahvistettu, sakkolaskurin perustieto tältä osin 
puuttuu. 
 
Hallituksen esityksessä on mielestäni asianmukaisesti käsitelty varal-lisuustiedon 
merkitystä sakon määrään vaikuttavana tekijänä. Voin yhtyä ehdotukseen siitä, että 
käsillä olevista vaihtoehtoista parhain on hallituksen esityksen mukainen ratkaisu. 
Muu ratkaisu hankaloittaisi sakon tuomitsemista käräjäoikeuden istunnossa ja 
ilmeisesti vielä enemmän rangaistusmääräysmenettelyssä. 
 
Uuden lain voimaantulohetki olisi hyvä saada mahdollisimman tarkkaan siksi 
ajankohdaksi, jolloin vuoden 2006 verotustiedot ovat sakkolaskurin pohjatietona, 
jotta edellisen eli vuoden 2005 tiedoista ei tarvitsi poistaa mahdollista 
varallisuuskorotusta. 
 
 

Espoossa 5.6.2007 
 
Matti Lahti 
käräjätuomari, Espoon käräjäoikeus 
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Hallituksen esitys rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta 
 
HELSINGIN KIHLAKUNNAN POLIISILAITOKSEN LAUSUNTO 

 
Pyydettynä lausuntona koskien varallisuuskorostuksen poistamista päivä-
sakkojärjestelmästä Helsingin kihlakunnan poliisilaitos esittää kantanaan seuraavaa; 
 
Poliisi pitää ehdotettua lakimuutosta kokonaisuuden kannalta tarpeellisena ja 
kannatettavana. Sakotusjärjestelmä toimii parhaiten silloin kun se oikeusvarmuutta 
heikentämättä toimii joustavasti niin asiakkaan kuin poliisiinkin näkökulmasta. 
 
Poliisille varallisuustietojen tarkistaminen sakotustilanteessa tulee olemaan vaikeaa ja 
osittain jopa mahdotonta sen jälkeen kun sakkolaskurista poistuvat varallisuutta 
koskevat tiedot. Varallisuuden arviointi poliisille tulisi olemaan, esimerkiksi juuri "tien 
päällä' vaikeaa ellei peräti mahdotonta, koska ihmisten varallisuus voi koostua hyvin 
erilaisesta omaisuudesta. 
 
Poliisi pitää myös huonona vaihtoehtona järjestelmää, joka perustuisi tapauskohtaiseen 
kyselyyn sakotettavan henkilön varallisuudesta. Tämä ns. omaan ilmoitukseen 
perustuva järjestelmä voisi helposti johtaa tilanteisiin, joissa sakotettavat joutuisivat 
erilaiseen asemaan. Osalla sakotettavista varallisuus otettaisiin ja osattaisiin ottaa 
huomioon ja osalla varallisuutta koskeva korotus voisi jäädä kokonaan huomioimatta. 
 
Yksilötasolla varallisuuskorostuksen merkitys sakon kokonaisrahamäärään on 
marginaalinen, jos kyseessä on suurituloinen henkilö. Esimerkiksi 10.000 euron 
kuukausituloilla päiväsakon rahamäärä olisi 162 euroa ja otettaessa huomioon hänen 
esimerkiksi 200.000 euron varallisuus korottuisi rahamäärä 168 euroon. Vastaavasti 



 

pienituloisen, mutta varallisuutta omaavan henkilön päiväsakon rahamäärä voisi nousta 
kohtuuttomuuksiin. 
 
Vuonna 2006 Suomessa annettiin tiedoksi 233.386 sakkoa, joissa 1715 tapauksessa 
huomioitiin vähintään 170.000 euron ja 2723 tapauksessa vähintään 85.000 euron 
varallisuus eli varallisuus korottavana tekijänä huomioitiin siis 1,9 prosentissa sakoista 
(tietolähde: Poliisiasian tietojärjestelmä). Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, että 
varallisuuskorotuksen poistaminen aiheuttaisi noin 220.000 euron vähennyksen 
sakkotuloihin. 
 
Lopuksi poliisi toteaa, että se ei halua järjestelmää, jossa houkutus sakkovilppiin on 
suuri ja josta kuitenkin todennäköisesti syyttäjä ei nostaisi syytettä rikkomuksen 
vähäisyyden vuoksi. Sakkovilpistä saatava "taloudellinen etu' sakotettavalle olisi 
tyypillisesti vain muutamia kymmeniä euroja. 

Tutk ..iayksikön johtaja, 
ylikomisario 

 
Tuomo Lotta 



 

Prof. Martti Majanen 
Asiantuntijalausunto 6.6.2007 
HE 25/2007 vp laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja HE 25/2007 vp 
16 luvun 6 §:n muuttamisesta / 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Lausuntonani Hallituksen esityksestä 25/2007 vp Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n 
muuttamisesta esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Päiväsakkojen rahamäärää määrättäessä on sakotettavan kuukausituloja laskettaessa ja varallisuutta arvioitaessa 
ensisijaisena perusteena sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot ja varallisuus. Vasta jos 
tuloja ja varallisuutta ei voida luotettavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat olennaisesti muuttuneet 
viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella. Nyt 
ongelmia tulee aiheuttamaan se, että varallisuusverolaki kumottiin 1.1.2006 voimaantulleella lailla ja 1.11.2007 
jälkeen viimeksi toimitettu verotus ei sisällä varallisuuden perusteella maksuunpantua veroa eikä 
varallisuustietoja. 
 
Käsillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavan siten, että varallisuuskorotuksen 
tekemisestä päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa luovutaan. Kun varallisuus ei enää vaikuta sakon määrään, 
olisi samalla poistettava rikoslain sakkovilppiä koskevasta säännöksestä maininta olennaisesti totuudenvastaisen 
tai harhaanjohtavan tiedon antamisesta viranomaiselle sakotettavan varallisuudesta. 
 
Hallituksen esityksessä on monipuolisesti käsitelty periaatteellisesti hankalaa ongelmaa. Niin kuin esityksessä 
korostetaan, esityksen tavoitteena on tarkistaa varallisuuden huomioon ottamista sakotuksessa koskevat 
säännökset siten, että sakotettavan maksukyvyn arviointiin perustuva päiväsakkojärjestelmä koettaisiin 
oikeudenmukaiseksi ja luotettavaksi. Toisaalta säännösten tulee olla yksinkertaisia ja selkeitä ja menettelyn 
hallinnollisesti riittävän tehokasta. Tämän saavuttamiseksi esityksessä kartoitetaan eri vaihtoehtoja. 
 
Hallituksen esityksen kaikkia tavoitteita ei ole yhtä aikaa helppo saavuttaa. Sakotuksessa on usein kyse 
rikosoikeudellisesti melko yksinkertaisista ja selvistä tapauksista, jotka pitäisi voida käsitellä yksinkertaisesti ja 
nopeasti oikeusturvasta ja oikeudenmukaisesta käsittelystä tinkimättä. Tässä suhteessa verottajan 
tietojärjestelmästä saadut sakkolaskurin tiedot ovat olleet tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kun varallisuusvero 
poistettiin, niin samalla poistuu myös tärkeä varallisuutta koskeva tietolähde ja sopivaa, kohtuullisin 
kustannuksin saatavaa korvaavaa tietojärjestelmää ei ole käsillä. 
 
Mielestäni varallisuuden huomioon ottaminen päiväsakon rahamäärää määrättäessä on jo periaatteessa 
ongelmallinen. Päiväsakon rahamäärän tulee olla kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Yleensä 
voidaan sanoa, että varallisuuden määrän lisääntyminen lisää myös maksukykyä. Toisaalta varallisuus myös 
usein tuottaa erilaista tuloa. On kuitenkin tapauksia, joissa 



 

varallisuuden muuttaminen rahaksi on vaikeaa tai ainakin aiheuttaa kohtuuttomia ongelmia. Näissä asioissa 
liikumme hieman ongelmallisilla alueilla. Esimerkit ovat helposti harvinaisia ääritapauksia. Pitäisikö 
vähätuloisen, mutta esimerkiksi perintönä arvokkaan asunnon omistavaa sakottaa ankarammin tämän asunnon 
johdosta? Mielestäni ei pidä. Pelkkä asunto ei lisää maksukykyä. Toinen asia on, jos siitä saa esimerkiksi 
alivuokralaistuloa. Senkin merkitys todellisuudessa yleensä jää pieneksi. Toisaalta taas toisena ääripäänä ovat 
varakkaat henkilöt, joilla on korkeat tulot ja paljon varallisuutta. Heidän osaltaan ainakaan rankaisumielessä ei 
ole suurta merkitystä, onko yhden päiväsakon rahamäärä 6 euroa suurempi tai pienempi. Heidän osaltaan 
paljon suurempi merkitys on, että Suomessa ei ole sakoille asetettu mitään ylärajaa. Tosin itse en sellaista 
kaipaakaan. Sakonhan pitää olla kohtuullinen maksukykyyn nähden ja maksukykyyn vaikuttavat käytettävissä 
olevat rahat ja tarvittaessa kohtuudella rahaksi muunnettavissa oleva varallisuus. Niin kuin hallituksen 
esityksessä todetaan, varallisuus vaikuttaa sakon määrään myös siitä saadun tuoton (pääomatulojen) kautta. 
Näin varallisuuskorotus johtaa myös siihen, että omaisuus vaikuttaa nykyisin sakon määrää korottavasti kaksi 
kertaa. 
 
Hallituksen esityksessä todetaan, että eri tuloryhmien oikeudenmukaisen kohtelun kannalta 
varallisuuskorotuksen merkitys on ollut suhteellisen pieni. Varallisuuteen liittyvät pääomatulot otetaan 
edelleen huomioon sakon määrää vahvistettaessa. Onkin syytä korostaa tämän seikan merkitystä. 
 
Olen itse jo vuonna 1990 kirjoittamassani artikkelissa "Päiväsakkojen rahamääristä" epäillyt, tarvitaanko 
ylipäätään tällaista pelkästään varallisuuden määrään liittyvää lisäystä päiväsakon rahamäärään. Olen pitänyt 
riittävänä, että varallisuuden tuotto otetaan huomioon kokonaistuloa laskettaessa. Tästä kannasta minulla ei ole 
mitään syytä luopua. Esitetyillä perusteilla voidaan luopua varallisuuskorotuksesta päiväsakon rahamäärää 
vahvistettaessa. Sakkovilppiä koskevaa säännöstä tulee tämän vuoksi muuttaa hallituksen esityksessä 
ehdotetulla tavalla. 
 
Haluaisin lausuntoni lopuksi kiinnittää vielä huomiota pariin pieneen yksityiskohtaan hallituksen esityksessä. 
Varsinaisessa lakiehdotuksessa rikoslain 2 a luvun 2 §:ksi puhutaan valtioneuvoston asetuksesta, mutta 
liitteenä olevassa rinnakkaistekstissä on sana "valtioneuvoston" poistettu. Kumpiko vaihtoehto on oikea? 
Edelleen muuttaisin ehdotetun 2 a luvun 2 §:n 5 momentin aivan lopussa olevan (neljänneksi viimeisen) sanan 
"sekä" sanaksi "ja". 
 
 
 

Helsingissä 6. kesäkuuta 2007. 
 
 
 
 

Martti Majanen l 
Rikosoikeuden professori 
OTT, VT 
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HE 25/2007 vp Versio 
0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että varallisuuskorotuksen tekemisestä 

päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa luovutaan. 

Sakotettavan varallisuus voi nykyisin korottaa päiväsakon rahamäärää. Varallisuuden 

arvioimisen ensisijaisena perusteena on sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukainen 

varallisuus. Koska varallisuusverolaki on kumottu, verohallinto ei enää jatkossa vahvista 

verovelvollisen verotettavaa varallisuutta. Verohallinnolta ei ole siten jatkossa kattavasti ja 

r 
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käyttökelpoisessa muodossa sähköisesti saatavissa sakotusta varten luonnollisen henkilön 

varallisuuden määrääjä arvoa koskevia tietoja. 

Päiväsakon rahamäärää koskevista rikoslain säännöksistä ehdotetaan poistettavaksi 

maininta sakotettavan varallisuudesta. Samoin sakkovilppiä koskevasta rikoslain säännöksestä 

ehdotetaan poistettavaksi maininta varallisuutta koskevan olennaisesti totuudenvastaisen tai 

harhaanjohtavan tiedon antamisesta viranomaiselle. 

Laissa nykyisin edellytettyjä tietoja verotettavasta varallisuudesta on saatavissa 

verohallinnolta päiväsakon rahamäärän vahvistamista varten 31 päivään lokakuuta 2007. Ehdotettu 

laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ennen edellä mainittua ajankohtaa mahdollisimman pian sen 

jälkeen, kun se on hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin. 

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen tarkoituksena on poistaa ns. va-

rallisuuskorotuksen tekemisen mahdollisuus päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa. 

Rikoslain 2 a luvun 2 §:n mukaan päiväsakon rahamäärä on vahvistettava niin, että se on 

kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Kohtuullisena rahamääränä pidetään säännöksen 

mukaan yhtä kuudeskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta, josta on 

vähennetty laissa ja valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin yksilöidyt erät. Sakotettavan 

varallisuus voi korottaa päiväsakon rahamäärää. Korotus on kaksiportainen ja määräytyy 

päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) mukaan niin, että se on 3 euroa, jos 

sakotettavan verotettava varallisuus on vähintään 85 000 euroa. Korotus on kuitenkin 6 euroa, jos 

verotettavaa varallisuutta on vähintään 170 000 euroa. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluista (s. 4/1) ilmenee, päiväsakkojärjestelmän 

käyttöönotosta alkaen päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa on otettu huomioon sakotettavan 

päivätulon lisäksi hänen varallisuutensa. Nykyjärjestelmässä varallisuuden arvioimisen 

ensisijaisena perusteena on sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukainen varallisuus. 

Verotustiedot ovat olleet teknisen käyttöyhteyden avulla verohallinnolta välittömästi saatavissa 

esimerkiksi rangaistusvaatimusta kirjoitettaessa. Tämä on erityisesti liikennerikkomuksissa 



LaVM 1/2007 vp — HE 25/2007 vp 

mahdollistanut nopean ja varsin luotettavan sakotus-menettelyn, joka ei ole tarpeettomasti sitonut 

poliisin ja syyttäjien voimavaroja. 

Nykyisen järjestelmän toiminnallisia lähtökohtia on olennaisesti muuttanut se, että 

varallisuusverolaki (1537/1992) on kumottu vuoden 2006 alusta lukien. Näin ollen varallisuutta ei 

enää veroteta vuoden 2006 verotuksessa. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 7 ss.) on 

huolellisesti arvioitu vaihtoehtoja, joilla varallisuus voitaisiin verotustietojen puuttumisesta 

huolimatta ottaa edelleen huomioon päiväsakon rahamäärää määrättäessä. Toimivaa mallia ei 

kuitenkaan ole onnistuttu kehittämään. Esimerkiksi syyttäjän tai poliisin olisi erittäin hankalaa 

erikseen selvittää sakotettavan henkilön verotettavan varallisuuden suuruutta ilman verohallinnon 

tietoja, minkä lisäksi tällaisesta menettelystä aiheutuva työmäärä olisi saavutettavaan hyötyyn 

nähden kohtuuton. Toisaalta varallisuuden huomioon ottamista ei useastakaan syystä voida jättää 

myöskään yksinomaan sakotettavan oman ilmoituksen varaan. Hyvin harva sakotettava nimittäin 

pystyisi sakotushetkellä luotettavasti arvioimaan oman omaisuutensa käyvän arvon. Lisäksi 

tällainen järjestelmä olisi omiaan lisäämään varallisuustietojen väärin ilmoittamista eli se olisi 

luultavasti hyvinkin altis sakkovilpille, jonka esiintymistä vuosituhannen taitteessa toteutetussa 

sakkouudistuksessa pyrittiin olennaisesti vähentämään (ks. LaVM 25/1998 vp — HE 74/1998 vp). 

Puoltaessaan hallituksen esityksen hyväksymistä lakivaliokunta on antanut erityistä painoa 

kolmelle seikalle. Ensinnäkin varallisuuskorotuksen tosiasiallinen merkitys on koko 

päiväsakkojärjestelmän kannalta hyvin vähäinen. Valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan 

vuonna 2006 varallisuus huomioitiin korottavana tekijänä 1,9 prosentissa sakotustapauksista. Tällä 

tasolla korotuksen poistuminen merkitsee valtiolle noin 220 000 euron vuotuista vähennystä sakko 

tuloihin. Toiseksi hallituksen esityksen perusteluissa (s. 9) esitettyjen esimerkkien valossa on 

ilmeistä, että varallisuuskorotuksen vaikutus on suhteellisesti suurin pieni-ja keskituloisia 

sakotettaessa, kun taas suurituloisille korotuksella on vain vähän merkitystä. Kolmanneksi 

valiokunta tähdentää, että varallisuuden vaikutus päiväsakon rahamäärään ei nyt toteutettavalla 

uudistuksella suinkaan poistu, vaan varallisuuden tuotto otetaan pääomatulojen välityksellä 

edelleen huomioon. 

Yhteenvetona lakivaliokunta toteaa, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus 

merkitsee kokonaisuutena arvioiden päiväsakkojärjestelmän melko vähäistä tarkistamista. 

Kyseessä ei ole kriminaalipoliittinen kannanotto tähän järjestelmään sinänsä, vaan käytännön 

tarpeisiin perustuva lainsäädäntömuutos, joka on jokseenkin väistämätön seuraus varallisuusveron 

poistamisesta. 
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13. 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
 
 
 
Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Heidi Hautala /vihr 
vpj.  Anna-Maja Henriksson I x  
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

-Paavo Arhinmäki /vas 
Oiva Kaltiokumpu /kesk 
Ilkka Kantola/sd 

Sampsa Kataja /kok 
Krista Kiuru /sd 

-JariLarikka /kok1- 
Sanna Lauslahti /kok 
Outi Mäkelä /kok 
Johanna Ojala-Niemelä /sd 
Markku Pakkanen /kesk 
Lyly Rajala /kok 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Tero Rönni /sd 
Mirja Vehkaperä /kesk. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


