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Laki
sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 30 §:n 3 momentti sekä 31

ja 36 §, sellaisena kuin niistä on 31 § laissa 985/2005, seuraavasti:

30 §

Asian käsittely tuomioistuimessa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maksuvelvollisen on saavuttava tuomioistuimen käsittelyyn, jos hän haluaa tulla kuul-

luksi. Jos maksuvelvollinen on laillista estettä ilmoittamatta poissa, asia voidaan ratkaista
hänen poissaolostaan huolimatta. Maksuvelvollinen voi ennen asian käsittelyä toimittaa
kirjallisen vastineen tuomioistuimen kansliaan. Jos tuomioistuin harkitsee sen soveliaaksi,
asian käsittelyssä voidaan käyttää teknistä tiedonvälitystapaa, jossa käsittelyyn osallistu-
villa on puhe- ja näköyhteys keskenään.

31 §

Tuomioistuinkäsittelyn lykkääminen

Tuomioistuin voi lykätä muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian:
1) sakon maksutilanteen selvittämistä varten; tai
2) maksuvelvollisen heikon taloudellisen aseman ja siihen johtaneiden syiden taikka

muiden rikoslain 2 a luvun 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 7 §:n 2 kohdassa tarkoitettu-
jen seikkojen selvittämistä varten.

Käsittelyn tultua lykätyksi 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun syyn vuoksi tuomioistui-
men on ilmoitettava maksuvelvolliselle uusi käsittelyajankohta ja uhka poissaolon varalta.
Ilmoittamista käsittelystä poissa olleelle maksuvelvolliselle ei tarvitse tehdä, jos asiaa ly-
kätään maksutilanteen selvittämistä varten.

36 §

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanoon ryhtyminen

Kun muuntorangaistuksen määräämistä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi tai
pantavissa täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, Oikeusrekisterikeskuksen on lähetet-
tävä maksuvelvolliselle 7 §:ssä tarkoitettu maksukehotus. Ennen muuntorangaistuksen
täytäntöönpanoon ryhtymistä Oikeusrekisterikeskus voi myöntää maksuvelvolliselle
maksuaikaa enintään kuusi kuukautta noudattaen, mitä 14–18 §:ssä säädetään.

Jos maksuvelvollinen ei täytä maksuvelvollisuutta kokonaisuudessaan 1 momentissa
tarkoitetussa maksukehotuksessa asetetussa määräajassa tai 1 momentin nojalla myönne-
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tyn maksuajan kuluessa, Oikeusrekisterikeskuksen on haettava muuntorangaistuksen täy-
täntöönpanoa sen paikkakunnan ulosottomieheltä, jossa muuntorangaistukseen tuomittu
asuu tai oleskelee. Ulosottomiehen on huolehdittava siitä, että tuomittu toimitetaan ran-
gaistuslaitokseen. Oikeusrekisterikeskuksen on palautettava osittain suoritettu maksu
maksuvelvolliselle siten kuin 22 §:ssä säädetään.

Etsintäkuuluttamisesta sekä etsintäkuulutuksen peruuttamisesta ja oikaisemisesta on
soveltuvin osin voimassa, mitä 19 ja 20 §:ssä säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Ennen tämän lain voimaantuloa vireillä olevaan muuntorangaistusasiaan sovelletaan tä-

män lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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