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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 2 a 
luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta 

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ri-
koslakia ja uhkasakkolakia siten, ettei ran-
gaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakko-
rangaistuksia ja uhkasakkoja voitaisi enää 
muuntaa vankeudeksi. Esityksen tavoitteena 
on vähentää sakkovankien lukumäärää sekä 

poistaa mahdollisuus muuntaa sakkorangais-
tus vankeudeksi periaatteellisesti ongelmalli-
simmista edelleen muunnettavissa olevista 
sakoista. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä kesäkuuta 2008. 

 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö 

Sakkoa ja sakon muuntorangaistusta kos-
kevat säännökset sisältyvät pääosiltaan rikos-
lain (39/1889) sakkoa, muuntorangaistusta ja 
rikesakkoa koskevaan 2 a lukuun, sakon täy-
täntöönpanosta annettuun lakiin (672/2002), 
sakon täytäntöönpanosta annettuun valtio-
neuvoston asetukseen (789/2002) sekä van-
keuslakiin (767/2005). Sakkorangaistus voi-
daan määrätä oikeudenkäynnissä tai rangais-
tusmääräysmenettelyssä. Rangaistusmää-
räysmenettelystä säädetään rangaistusmää-
räysmenettelystä annetussa laissa (692/1993) 
ja asetuksessa (1026/1993). Säännökset uh-
kasakon asettamisesta ovat uhkasakkolaissa 
(1113/1990), oikeudenkäymiskaaressa, oi-
keudenkäynnistä rikosasioissa annetussa lais-
sa (689/1997) ja ulosottolaissa. 

 
 

Sakon muuntorangaistus 
 
Rikoslain 2 a luvun 1 §:n 1 momentin mu-

kaan sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden 
vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä 
120. Pykälän 3 momentin mukaan sakkoran-
gaistukselle voidaan erityisestä syystä säätää 
lailla erityinen vähimmäis- tai enimmäismää-
rä 1 momentissa säädetyissä rajoissa. Rikos-
lain 2 a luvun 2 §:n säännösten mukaan päi-
väsakon rahamäärän on oltava kohtuullinen 
sakotettavan maksukykyyn nähden. Kohtuul-
lisena pidetään yhtä kuudeskymmenesosaa 
sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulos-
ta vähennettynä verot, maksut ja peruskulu-
tusvähennys. 

Rikoslain 2 a luvun 4 §:n mukaan on sak-
koon tuomitulle maksamatta olevan sakon si-
jasta määrättävä muuntorangaistuksena van-
keutta, jos sakkoa ei ole saatu perityksi. 
Myös maksamaton uhkasakko, jota ei ole 
saatu perityksi, on muunnettava vankeudeksi. 

Rikoslain 2 a luvun 5 § koskee muuntoran-
gaistuksen pituutta. Pykälän 1 momentin 
mukaan kolmea maksamatta olevaa päivä-
sakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Pykä-
län 2 momentin mukaan euromääräisenä 
tuomitun uhkasakon jokaista täyden 30 euron 

määrää vastaa muuntorangaistusta määrättä-
essä yhden päivän vankeus. Pykälän 3 mo-
mentin mukaan muuntorangaistuksen pituus 
on vähintään neljä päivää ja enintään 60 päi-
vää. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman 
erityistä syytä, jos maksamatta olevia päivä-
sakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamat-
tomien uhkasakkojen määrä on vähemmän 
kuin 120 euroa. Pykälän 4 momentissa sää-
detään, että samalla kertaa muunnettavista 
sakoista määrätään vain yksi muuntorangais-
tus. Uhkasakko rinnastetaan tällöin sakkoon. 

Rikoslain 2 a luvun 6 § sisältää säännökset 
sakon tai sen osan muuntamatta jättämisestä. 
Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin 
voi jättää muuntorangaistuksen määräämättä, 
jos sakkoon johtanutta tekoa on pidettävä vä-
häisenä, sakkoon johtanut rikos on tehty alle 
18-vuotiaana tai muuntorangaistusta on pi-
dettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettoma-
na ottaen huomioon sakotetun henkilökohtai-
set olosuhteet, rikoksesta hänelle aiheutuneet 
muut seuraukset, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimet tai muut seikat. Maaliskuun 2007 
alusta lukien pykälään lisättiin 4 momentti, 
jonka mukaan rangaistusmääräysmenettelys-
sä annettua, enintään 20 päiväsakon suuruista 
sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi. 
Muuntokielto koskee myös sellaisia sakkoja, 
jotka tuomioistuin on tuominnut rangaistus-
vaatimuksen vastustamista seuranneessa oi-
keudenkäynnissä. 

Rikoslain 2 a luvun 7 §:ssä on säännös uh-
kasakon muuntamatta jättämisestä. Tuomio-
istuin voi jättää maksamattoman uhkasakon 
sijasta tuomittavan muuntorangaistuksen 
määräämättä, jos päävelvoitetta on kokonaan 
tai osaksi noudatettu taikka jos muuntoran-
gaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tar-
koituksettomana ottaen huomioon velvoite-
tun olosuhteet, päävelvoitteen noudattamatta 
jättämisestä hänelle aiheutuneet muut seura-
ukset tai muut seikat. 

Sakon täytäntöönpanosta annettu laki ja 
sakon täytäntöönpanosta annettu valtioneu-
voston asetus sisältävät säännökset lähinnä 
muuntorangaistusmenettelystä, kuten menet-
telyyn ryhtymisestä, hankittavasta selvityk-
sestä, asian käsittelystä tuomioistuimessa se-
kä täytäntöönpanoon ryhtymisestä. 
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Vankeuslain 3 luvun 5 §:n 1 momentin 
mukaan muuntorangaistuksen yhteenlaskettu 
aika saa olla samalla rangaistuskaudella enin-
tään 90 päivää. 

 
 

Rangaistusmääräysmenettely 
 
Rangaistusmääräysmenettelystä annetun 

lain 1 §:n mukaan rangaistusmääräysmenet-
telyssä voidaan määrätä muun muassa sakko-
rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta ei ole 
säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko 
tai kuusi kuukautta vankeutta. Lain 2 §:n 
mukaan asiaa ei voida käsitellä rangaistus-
määräysmenettelyssä ilman asianomistajan 
suostumusta. Rangaistusvaatimuksen antaa 
kirjallisena 3 §:n mukaan poliisimies, tulli-
mies tai muu laissa säädettyä valvontaa suo-
rittava virkamies. Rangaistusvaatimus on 6 
§:n mukaan annettava tiedoksi epäillylle heti 
esitutkinnan päätyttyä. Lain 7 §:n mukaan 
rangaistusvaatimus on tiedoksiannon jälkeen 
viipymättä toimitettava syyttäjälle rangais-
tusmääräyksen antamista varten. Lain 8 §:n 
mukaan rangaistusvaatimuksen saanut voi 
vastustaa sitä ilmoittamalla asiasta syyttäjälle 
viikon kuluessa tiedoksisaannista. Tällöin 
syyttäjä saattaa asian käräjäoikeuden käsitel-
täväksi. Lain 11 §:n mukaan rangaistusmää-
räystä ei saa antaa esimerkiksi silloin, jos sitä 
on vastustettu tai jos asiassa ilmenee seikko-
ja, joiden perusteella rangaistusta ei tulisi 
määrätä. 

 
 

Uhkasakkomenettely 
 
Uhkasakkolain 4 §:n mukaan viranomainen 

voi asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai kes-
keyttämisuhan, jos niin on laissa säädetty. 
Lain 6 §:n mukaan uhkasakko asetetaan mää-
räämällä jokin päävelvoite asianosaisen nou-
datettavaksi sakon uhalla. Uhkasakko asete-
taan rahamäärältään kiinteänä tai siten, että 
sen suuruus määräytyy ajan kulumisen mu-
kaan. Asettamispäätöksestä on käytävä sel-
västi ilmi, mihin asianosainen on velvoitettu 
ja milloin sekä mihin mennessä tai mistä läh-
tien päävelvoitetta on noudatettava. Lain 7 
§:n 1 momentin mukaan uhkasakko voidaan 
kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla 
on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdolli-

suus noudattaa päävelvoitetta. Lain 10 §:n 1 
momentin mukaan uhkasakon asettanut vi-
ranomainen voi tuomita uhkasakon makset-
tavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 
eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää 
syytä. Lain 2 §:n 2 momentin mukaan uh-
kasakkolain säännöksiä ei sovelleta uhkasak-
koon, jonka asettaminen kuuluu yleisen tuo-
mioistuimen tai ulosottoviranomaisen toimi-
valtaan, ellei muualla laissa toisin säädetä. 

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 19 § si-
sältää säännökset uhkasakon asettamisesta ti-
lanteissa, joissa asianosainen tai hänen lailli-
nen edustajansa ei noudata hänelle asetettu 
kehotusta saapua sakon uhalla tuomiois-
tuimeen henkilökohtaisesti. Oikeudenkäyn-
nistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 1 ja 2 
§:ssä on säännökset asianosaisen läsnäolosta 
tuomioistuimessa ja velvoittamisesta saapu-
maan tuomioistuimeen sakon uhalla. Ulosot-
tomenettelyn osalta säännökset uhkasakosta 
ovat ulosottolain 3 luvun 74 – 81 §:ssä. Mai-
nituissa pykälissä säädetään uhkasakon aset-
tamisesta, kuulemisesta ja tiedoksiannosta, 
uuden uhkasakon asettamisesta, muutoksen-
hausta, hakemuksesta uhkasakon tuomitse-
misesta, maksettavaksi tuomitsemisen edelly-
tyksistä, uhkasakkoasian käsittelystä tuomio-
istuimessa sekä tuomitsemispäätöksen täy-
täntöönpanosta. 

 
 

1.2 Sakon muuntorangaistuksen käytös-
tä 

Viime vuosikymmeninä on useilla lain-
muutoksilla pyritty sakon muuntorangaistus-
ta suorittavien henkilöiden lukumäärän vä-
hentämiseen. Viimeksi kuluneen vajaan kah-
den vuoden aikanakin tällaisia muutoksia on 
toteutettu kaksi. Vuoden 2006 alusta lukien 
muutettiin sakon muuntosuhdetta siten, että 
kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vas-
taa yhden päivän vankeus, kun aikaisemmin 
vastaava suhde oli kahdesta päiväsakosta yk-
si päivä vankeutta. Niin ikään säädettiin, ettei 
muuntorangaistusta saa määrätä ilman eri-
tyistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsak-
koja on vähemmän kuin 12 tai maksamatto-
mien uhkasakkojen määrä on vähemmän 
kuin 120 euroa. Muuntorangaistuksen enim-
mäispituus alennettiin 90 päivästä 60 päivään 
ja yhteenlaskettujen muuntorangaistusten yh-
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teenlaskettu aika yhdellä rangaistuskaudella 
alennettiin 120 päivästä 90 päivään. Lisäksi 
syyttäjälle säädettiin velvollisuus aiheen il-
metessä tai tuomioistuimen pyynnöstä hank-
kia ulosottomieheltä selvitys maksuvelvolli-
sen taloudellisesta asemasta. Tuomiois-
tuimelle puolestaan säädettiin mahdollisuus 
lykätä asian käsittelyä maksuvelvollisen ta-
loudellisen aseman tai muuntorangaistuksen 
kohtuuttomuuteen mahdollisesti johtavien 
seikkojen selvittämiseksi.  

Maaliskuussa 2007 tuli voimaan muutos, 
jolla ulotettiin muuntokielto rangaistusmää-
räysmenettelyssä annettuihin, enintään 20 
päiväsakon suuruisiin sakkorangaistuksiin. 

Muuallakin lainsäädännössä on säädetty 
sakon muuntokieltoja. Esimerkiksi rikesak-
komenettelystä annetun lain (66/1983) 4 §:n 
1 momentin mukaan rikesakkomenettelyssä 
annettua sakkorangaistusta ei voida muuntaa 
vankeudeksi. Lain 18 §:n mukaan rikesakon 
täytäntöönpanossa ei sovelleta muuntoran-
gaistusta koskevia säännöksiä. Järjestyslain 
(612/2003) 16 §:n 2 momentin mukaan jär-
jestysrikkomuksesta tuomittua sakkoa ei saa 
muuntaa vankeusrangaistukseksi. Metsähalli-
tuksen erävalvonnasta annetun lain 
(1157/2005) 14 §:n 2 momentin mukaan erä-
tarkastajalla on tietyin edellytyksin oikeus 
antaa rangaistusvaatimus, joka saa olla enin-
tään 20 päiväsakkoa, eikä sitä saa muuntaa 
vankeudeksi. 

Suomessa sakkojen perintäjärjestelmä toi-
mii tehokkaasti. Sakoista maksetaan tai saa-
daan perityiksi yli 90 prosenttia ilman muun-
torangaistusmenettelyyn turvautumista. Vain 
alle kaksi prosenttia muuntokelpoisista sa-
koista on suoritettu muuntorangaistuksena. 
Sakon muuntorangaistusjärjestelmän säilyt-
tämistä on kuitenkin pidetty tarpeellisena 
rangaistusjärjestelmän uskottavuuden vuoksi. 
Muuntorangaistusuhkan poistamisen on ar-
veltu voivan vähentää maksukykyistenkin 
henkilöiden maksuhalukkuutta. Vaarana on 
myös sakon käytön väheneminen ja vankeus-
rangaistusten lisääntyminen, jos muuntoran-
gaistuksesta kokonaan tai lähes kokonaan 
luovuttaisiin. 

Sakon muuntorangaistusta suorittavien 
henkilöiden määrä on kuluneen runsaan 
kymmenen vuoden aikana vaihdellut paljon-
kin. Taloudellisen laman aikana, 1990-luvun 
alkupuolella, sakkovankien lukumäärä nousi. 

Vuonna 1993 saapui lähes 3 000 sakkovankia 
suorittamaan rangaistustaan. Sakkovankien 
lukumäärä väheni 1990-luvun lopussa tuosta 
lukumäärästä lähes puoleen, mutta lisääntyi 
taas 2000-luvun alkuvuosina. Viiden viime 
vuoden aikana vapaudesta tulleiden sakko-
vankien lukumäärät sekä sakkovankien kes-
kimääräiset päivittäiset lukumäärät ovat ol-
leet seuraavat: 

 
Vuosi Vapaudesta 

tulleet sak-
kovangit 

Sakkovankien 
keskimääräinen 
päivittäinen lu-
kumäärä 

2002 2 156 190 
2003 2 223 198 
2004    867   81 
2005 1 843 179 
2006 2 016 189 
 
Vuosien 2004 ja 2005 lukumääriin vaikut-

tivat ulosoton tietojärjestelmässä olleet on-
gelmat, joiden vuoksi sakon muuntorangais-
tusten lähettäminen täytäntöön pantaviksi es-
tyi usean kuukauden ajan vuonna 2004. Tä-
mä näkyi vuonna 2005 eräänlaisena suman 
purkautumisena sakkovankien lukumäärää 
nostavasti. Näin ollen kyseisten vuosien lu-
kumäärät eivät ole suoraan vertailtavissa 
muihin vuosiin. 

Vuoden 2006 aikana päättyneiden sakon 
muuntorangaistusten pituudesta voidaan to-
deta, että pelkästään sakon muuntorangais-
tusta suorittaneilla henkilöillä vankeuden pi-
tuudet painottuivat lyhyempiin rangaistuk-
siin. Sakon muuntorangaistusta tutkintavan-
keuden tai vankeusrangaistuksen ohella suo-
rittaneilla vangeilla painopiste oli sen sijaan 
pidemmissä muuntorangaistuksissa. 

 
Suoritusaika Vain sakon 

muunto-
rangaistus 

Myös muu 
rangaistus 

alle 10 päivää 616 112 
11─30 päivää 529 298 
31─60 päivää 423 311 
61─90 päivää 427 641 
yli 90 päivää   21   31 
yhteensä 2016 1393 

 
Joulukuun 1 päivänä 2007 sakon muunto-

rangaistusta suorittavia vankeja oli 127, kun 
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vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 154. 
Avolaitoksessa muuntorangaistusta suoritti 
viisi henkilöä. 

Oikeusministeriössä on selvitetty sakon 
muuntorangaistusta suorittavien vankien sekä 
sakon muuntorangaistusta ja muuta vankeus-
rangaistusta suorittavien vankien tuomioita. 
Selvityksessä kerättiin tiedot 30 sakkovangin 
ja 30 sakon muuntorangaistusta muun van-
keusrangaistuksen ohella suorittavan vangin 
muuntorangaistuksista ja niiden taustalla ol-
leista sakkotuomioista. Tiedot kerättiin loka-
kuun puolivälissä vuonna 2007 muuntoran-
gaistustaan suorittaneista vangeista. 

Selvityksessä kävi ilmi, että useimmat sak-
kovangit suorittivat kerralla useampaa kuin 
yhtä muuntorangaistusta. Sakkovangeilla oli 
suoritettavana yhteensä 76 muuntorangais-
tusta ja sakon muuntorangaistuksen ohella 
myös muuta rangaistusta suorittavalla 30 
vangilla 75 muuntorangaistusta. Muuntoran-
gaistukset sisälsivät usein huomattavan mää-
rän aiempia sakkorangaistuksia. Yhteensä 
otoksen sakkovangeille oli annettu 352 sak-
korangaistusta ja myös muuta rangaistusta 
suorittavilla vangeille 251 sakkorangaistusta. 
On kuitenkin huomattava, että muutamalla 
vangilla oli yksinään yli 50 sakkorangaistus-
ta, jotka vaikuttivat huomattavasti koko otok-
sen sakkorangaistusten määrään.  

 
 

Selvityksen perustiedot 
 

 Sakko-
vangit 

Myös 
muuta ran-
gaistusta 
suorittavat 

Yh-
teensä 

Vankeja 30 30  60 
Muunto-
rangaistuk-
sia 

76 75 151 

Muunnettu-
ja sakkoja 

352 251 603 

 
Annetut sakot jakautuivat käsittelytapansa 

perusteella siten, että valtaosa eli 85 prosent-
tia oli annettu rangaistusmääräysmenettelys-
sä. Tuomioistuinkäsittelyssä sakoista oli an-
nettu 11 prosenttia. Loput 4 prosenttia oli 
uhkasakkoja, jotka oli kaikki määrätty pois-
saolosta oikeudesta. Sakkovankien ja myös 

muuta rangaistusta suorittavien vankeusvan-
kien välillä ei ollut olennaista eroa sakkojen 
jakautumisessa eri menettelytapoihin.  

 
Menettelytapa muuntorangaistukseen johta-
neiden sakkorangaistusten tuomitsemisessa 
 
Menettely-
tapa 

Sakko-
vangit 

Myös muu-
ta rangais-
tusta suo-
rittavat 

Yh-
teen-
sä 

Rangais-
tusmää-
räysme-
nettely 

299 
(85%) 

212 (85 %) 511 

Tuomiois-
tuinmenet-
tely 

39 (11%) 28 (11%) 67  

Uhkasak-
ko 

14 (4 %) 11 (4 %) 25 

 
Rikosnimikkeiltään vankeusrangaistuksen 

suorittamiseen johtaneet sakot olivat pääasi-
assa lieviä omaisuus- tai liikennerikoksia. 
Sakkovankien saamista tuomioista noin 60 
prosenttia tuli näpistyksestä ja 15 prosenttia 
erilaisista liikennerikoksista, lähinnä kulku-
neuvon kuljettamisesta oikeudetta. Sakon 
muuntorangaistuksen ohella muuta rangais-
tusta suorittavilla vangeilla näpistystuomioita 
oli lähes 50 prosenttia ja liikennerikoksia 25 
prosenttia. Näpistysten osuus rikoksista oli 
hieman suurempi rangaistusmääräysmenette-
lyssä annettujen sakkojen ryhmässä kuin 
tuomioistuinmenettelyssä annetuissa sakois-
sa. 

Väkivaltarikoksia muunnettuihin sakko-
rangaistuksiin sisältyi hyvin vähän. Ainoas-
taan kaksi tuomiota oli annettu pahoinpite-
lystä ja yksi lievästä pahoinpitelystä. Näistä 
pahoinpitelytuomiot oli käsitelty tuomiois-
tuimessa ja lievä pahoinpitely rangaistusmää-
räysmenettelyssä. 

 
 

1.3 Sakon muuntorangaistus muissa 
Pohjoismaissa 

Ruotsi 
 
Ruotsissa sakkojen perinnästä ja muunto-

rangaistuksesta säädetään sakon täytäntöön-
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panosta annetussa laissa (bötesverkställi-
ghetslag 1979:189) ja asetuksessa (bötes-
verkställighetsförordning 1979:197). Lain 
mukaan sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, 
jos niitä ei vapaaehtoisesti makseta eikä saa-
da ulosotossa perityksi. Sakon muuntoran-
gaistus voidaan kuitenkin määrätä vain, jos 
on ilmeistä että sakotettu niskoittelee mak-
samisessa tai sakon muuntamiseen on muista 
syistä erityistä aihetta. Muuntorangaistusta ei 
saa määrätä myöskään silloin, kun sakko on 
tuomittu rikoksista, jotka tuomion mukaan on 
tehty vakavassa psyykkisessä häiriötilassa. 
Lisäksi erityislaeissa on säännöksiä, joiden 
mukaan kyseisten lakien perusteella määrät-
tyjä sakkoja ei voida muuntaa vankeudeksi. 

Muuntorangaistus määrätään tuomiois-
tuimessa syyttäjän vaatimuksesta. Muunto-
rangaistuksen pituus on vähintään 14 päivää 
ja enintään kolme kuukautta. Jos sakotettu 
maksaa sakon muuntotuomion antamisen jäl-
keen, muuntorangaistus raukeaa siltä osin 
kuin sitä ei ole pantu täytäntöön.  

Ruotsissa sakon muuntorangaistusta suorit-
tavia vankeja ei käytännössä ole lainkaan.  

 
Norja 

 
Norjassa sakon perimistä ja muuntoran-

gaistuksen määräämistä koskevaa sääntelyä 
on rikoslain (straffeloven 10/1902) 28 §:ssä 
sekä rikosprosessilain (straffeprosessloven 
25/1981) 455 ja 456 §:ssä.  

Norjassa sakkorangaistuksen määräämisen 
yhteydessä määrätään samalla sakon muunto-
rangaistus sakon maksamatta jäämisen varal-
ta. Sama koskee myös rangaistusmääräysme-
nettelyä.  

Muuntorangaistuksen kesto on vähintään 
yksi päivä ja enintään kolme kuukautta. Jos 
sakko määrätään rikoslain 63 §:n mukaisesti 
useasta rikoksesta, muuntorangaistuksen 
enimmäiskesto on neljä ja puoli kuukautta.  

Muuntorangaistus pannaan täytäntöön il-
man erillistä muuntomenettelyä. Sakon täy-
täntöönpanon käynnistäminen kuuluu polii-
sille. Sakkojen ja muiden rahamääräisten 
seuraamusten perinnästä huolehtii kuitenkin 
varsinaisesti erityinen valtion virasto (Statens 
Innkrevningssentral). Poliisi ja kyseinen vi-
rasto voivat sallia osamaksun. Innkrevnings-
sentral voi myös päättää palkanpidätyksen 
käyttämisestä sakon perinnässä. Jos sakko ei 

tule maksetuksi, virasto kääntyy ulosottovi-
ranomaisen puoleen. Jos sakkoa ei sittenkään 
saada perityksi, sakotetun on suoritettava 
toissijainen vankeusrangaistus. Päätös muun-
torangaistuksen täytäntöönpanosta kuuluu 
poliisille. Sakotettu voi pyytää muuntoran-
gaistuksen täytäntöönpanon lykkäystä, lisäksi 
hänet voidaan armahtaa muuntorangaistuk-
sen suorittamisesta. 

Norjassa sakon muuntorangaistusta suorit-
tavien osuus keskivankiluvusta on ollut 40—
50 vuosina 2001—2004. Vuosina 2005 ja 
2006 määrä on noussut kaksinkertaiseksi.  

 
Tanska 

 
Tanskassa sakon täytäntöönpanoa koskeva 

keskeinen lainsäädäntö löytyy rikoslain 
(straffeloven 127/1930) 50, 51 ja 53—55 
§:stä ja rangaistusten täytäntöönpanolain 
(straffuldbyrdelseloven 432/2000) 90 ja 91 
§:stä.  

Oikeudessa tuomittavat sakot määrätään 
pääsääntöisesti päiväsakkoina. Tuomioistuin 
määrää muuntorangaistuksen pituuden jo sa-
kon määrätessään. Kun sakko on määrätty 
päiväsakkoina, yksi päiväsakko vastaa yhden 
päivän vankeusrangaistusta. Muuntorangais-
tusten lyhin kesto on kuitenkin kaksi päivää. 
Jos sakko on määrätty muuten kuin päi-
väsakkoina, muuntorangaistuksen pituus on 
vähintään kaksi ja enintään 60 päivää. Erityi-
sistä syistä muuntorangaistus voidaan piden-
tää yhdeksään kuukauteen asti.  

Poliisin määräämistä sakoista on laissa por-
rastus, jonka mukaan muuntorangaistuksen 
kesto on sakon suuruuden mukaan vähintään 
kaksi (sakko alle 500 kruunua) ja enintään 10 
päivää (sakko 6 000—10 000 kruunua). 
Muista sakoista, jotka eivät ole tuomioistui-
men määräämiä, muuntorangaistuksen mää-
rää sakotetun koti- tai oleskelupaikan alioi-
keus. 

Tanskassa sakon muuntorangaistusta suo-
rittavien osuus keskivankiluvusta on ollut 
noin 40—50 vankia. Viime vuosina määrä on 
kuitenkin laskenut noin 20 vankiin. 

 
 

1.4 Nykytilan arviointi 

Sakon muuntorangaistuksen käyttäminen 
on ongelmallista periaatteellisilta lähtökoh-
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diltaan, koska siinä muutetaan varallisuus-
rangaistus vapauteen kohdistuvaksi rangais-
tukseksi. Erityisen ongelmallista on mahdol-
lisuus muuntaa uhkasakko vankeudeksi, kos-
ka kyse ei alun perin ole rikosoikeudellisesta 
seuraamuksesta vaan hallinnollisesta tehos-
tekeinosta. 

Lähes kaikki muuntorangaistusta suoritta-
vat vangit ovat suljetuissa vankiloissa, vain 
muutama suorittaa rangaistustaan avolaitok-
sessa. 

Sakon muuntorangaistusta suorittavat hen-
kilöt eivät useinkaan ole niin intensiivisen 
valvonnan tarpeessa kuin mitä suljetut vanki-
laolot merkitsevät. Sakon muuntorangaistuk-
set ovat usein niin lyhyitä, ettei vangin sijoit-
taminen avolaitokseen ole käytännössä mah-
dollista. Muuntorangaistusta suorittavien 
henkilöiden elämäntilanne, terveydentila ja 
fyysinen kunto ovat usein sellaiset, että he 
lyhyestä rangaistusajasta huolimatta käyttä-
vät paljon Vankeinhoitolaitoksen terveyden-
huoltopalveluita. Sakon muuntorangaistusta 
suorittamaan joutuvat käytännössä päihdeon-
gelmaiset ja maksukyvyttömät henkilöt, joi-
den toimintaan muuntorangaistuksen uhalla 
ei liene merkittävää vaikutusta. Sakkoran-
gaistuksen muuntaminen vankeudeksi mak-
sukyvyttömyyden seurauksena on jo perus-
teiltaan ongelmallista. 

Sakon muuntorangaistusta suorittavien 
joukossa on myös henkilöitä, jotka toistuvasti 
syyllistyvät yhteisöä häiritseviin, pienehköi-
hin rikoksiin. Tällaisten tekojen toistuvuuden 
ollessa ilmeinen viranomaiset voivat siirtyä 
rangaistusmääräysmenettelyn käytöstä asian 
saattamiseen tuomioistuinkäsittelyyn. 

Uhkasakon avulla on pyritty vähentämään 
perusteettomia poissaoloja oikeudenkäyn-
neistä. Jos uhkasakon muunnettavuus van-
keudeksi poistetaan, uhkasakon tehostevaiku-
tus saattaa heikentyä. Uhkasakon vankeudek-
si muunnettavuuden ei kuitenkaan ole perus-
teita olettaa vaikuttavan maksukyvyttömien 
henkilöiden oikeudenkäyntiin saapumisalttiu-
teen. Uhkasakon muuntokelpoisuudesta luo-
puminen saattaa lisätä tuomioistuimeen nou-
tamisen käyttöä, jotta pääkäsittelyjen peruut-
tamisilta vältyttäisiin. 

Maaliskuussa 2007 tuli voimaan viimeisin 
muuntorangaistuksen käyttöä vähentänyt uu-
distus, jossa poistettiin mahdollisuus muun-
taa vankeudeksi enintään 20 päiväsakon suu-

ruiset, rangaistusmääräysmenettelyssä anne-
tut sakkorangaistukset. Muutosta pohdittiin 
myös sakotettavien henkilöiden yhdenvertai-
sen kohtelun kannalta. Todettiin, että saattaa 
olla joissakin tilanteissa sattumanvaraista, 
määrätäänkö päiväsakkoja rangaistusmää-
räysmenettelyssä enintään 20 vai sitä enem-
män. Niin ikään pidettiin mahdollisena, että 
prosessilajivalinta (rangaistusmääräysmenet-
tely vai oikeudenkäynti) voi olla jossakin 
määrin sattumanvaraista. 

Eduskunnan lakivaliokunta on muun muas-
sa kahta viimeisintä muuntorangaistusmuu-
tosta käsitellessään viitannut sakon muunto-
rangaistuksen ongelmallisuuteen. Mietinnös-
sään LaVM 12/2005 vp lakivaliokunta totesi 
muun muassa, että sakko on varallisuusran-
gaistus, joka on tarkoitettu lievemmäksi kuin 
vapausrangaistus. Tästä syystä lakivaliokunta 
on korostanut sakon perinnän tehostamista ja 
pitänyt tavoiteltavana sitä, että sakon muun-
tamisesta vankeudeksi yleensä luovutaan ja 
että muuntorangaistus tuomitaan vain erityi-
sissä poikkeustapauksissa. Lakivaliokunta to-
tesi lisäksi tuoneensa tämänsisältöiset kan-
nanotot esille jo mietinnössään LaVM 
4/1986 vp. 

Vuoden 2005 mietinnössään lakivaliokunta 
toisaalta totesi, että sakon muuntorangaistuk-
sella tullee jatkossakin olemaan merkitystä 
sakon perinnän tehosteena ja yleisen lainkuu-
liaisuuden ylläpitäjänä. Valiokunnan mielestä 
on kuitenkin syytä pyrkiä siihen, että muun-
torangaistuksen käyttö rajoitetaan niihin ta-
pauksiin, joissa sakon maksamatta jättäminen 
johtuu lähinnä niskoittelusta tai joissa muu-
toin suunnitelmallisesti pyritään välttämään 
sakon täytäntöönpanoa. Muissa tapauksissa 
harkittaviksi voisivat tulla esimerkiksi jon-
kinlainen yhdyskuntapalvelutyyppinen seu-
raamus tai päihdehuollon piiriin kuuluvat 
toimenpiteet, vaikka lakivaliokunnan tiedos-
sa ovatkin ne ongelmat, joita liittyy näiden 
käyttämiseen vankeuden sijasta sakon mak-
samatta jättämisen seuraamuksena. 

Mietinnössään LaVM 21/2006 vp lakiva-
liokunta uudisti edellä todetut kannanottonsa, 
muun muassa sen, että muuntorangaistuksen 
sijasta tulisi pääsääntöisesti pyrkiä käyttä-
mään yhdyskuntapalvelutyyppisiä seuraa-
muksia tai päihdehuollon toimenpiteitä. Nä-
mä toimenpiteet olisivat sekä yksilön kannal-
ta hyödyllisempiä että yhteiskunnan kannalta 
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edullisempia kuin muuntorangaistuksen käyt-
tö. Valiokunta ei pitänyt tarkoituksenmukai-
sena koko muuntorangaistuksesta luopumis-
ta, koska rangaistuksella on merkityksensä 
yhtäältä sakon perinnän tehosteena ja toisaal-
ta yleisen lainkuuliaisuuden ylläpitäjänä. 
Muuntorangaistusuhan poistamisesta saattaisi 
myös seurata vankeusrangaistusten käytön li-
sääntyminen ja seuraamusjärjestelmän anka-
roituminen tuomitsemiskäytännössä. Lakiva-
liokunta edellytti, että oikeusministeriö ottaa 
muuntorangaistusta koskevan sääntelyn ko-
konaisuudessaan uudelleenarvioinnin koh-
teeksi ja pyrkii saamaan aikaan kriminaalipo-
liittisesti perustellun kokonaisuuden, jossa 
otetaan huomioon sekä muuntorangaistuksen 
uhkaan liittyvät yleisestävät vaikutukset että 
ilmeinen tarve rajoittaa tämän seuraamuksen 
käyttö vain sakotetun maksuhaluttomuutta ja 
niskoittelua ilmentäviin tapauksiin. Lakiva-
liokunta piti sopivana lähtökohtana tällaiselle 
uudistukselle rikoslakiprojektin vuonna 1996 
tekemää muuntorangaistuksen määräämistä 
koskenutta ehdotusta. Valiokunta piti tarpeel-
lisena myös sitä, että oikeusministeriö seuraa 
maaliskuussa 2007 voimaan tulleen uudis-
tuksen vaikutuksia: sekä vaikutusta sakko-
vankien lukumäärään että uuden muuntokiel-
lon mahdollisia kielteisiä vaikutuksia sakko-
rangaistuksen uskottavuuteen tapauksissa, 
joissa henkilö toistuvasti syyllistyy vähäisiin 
rikoksiin. 

 
 

2  Ehdotetut  muutokset  

Edellä on todettu syitä vähentää sakon 
muuntorangaistusta suorittavien henkilöiden 
lukumäärää edelleen. Erityisesti uhkasakko-
jen ja rangaistusmääräysmenettelyssä mää-
rättyjen sakkorangaistusten muuntokielto oli-
si perusteltu, koska uhkasakossa on kyse ta-
voitellun toiminnan tehosteesta ja rangais-
tusmääräysmenettelyä käytetään yleensä 
määrättäessä seuraamusta vain lievimmistä 
rikoksista. 

Sakkojärjestelmän kehittämistä pohdittaes-
sa on todettu toisaalta tarve perinnän tehos-
tamiseksi säilyttää mahdollisuus muuntaa 
maksamaton sakko vankeudeksi. Toisaalta 
on pidetty ongelmallisena sitä, että muunto-
rangaistus kohdistuu nimenomaan varatto-
miin henkilöihin. Tavoiteltavana on pidetty 

sitä, että muuntorangaistus olisi käytettävissä 
vain sakon maksua tarkoituksellisesti vältte-
leviä, maksukykyisiä sakotettuja kohtaan. Se, 
että henkilö välttelee sakon maksua, on kui-
tenkin käytännössä vaikeasti todettava asia. 

Ajatus siitä, että maksukykyisten sakotettu-
jen sakkoja tällä hetkellä muunnettaisiin 
vankeudeksi, on lisäksi jossakin määrin risti-
riitainen. Ulosotossa pitäisi saada sakot peri-
tyiksi juuri maksukykyisiltä henkilöiltä. Sa-
kon muuntorangaistusta suorittavat henkilöt 
ovat pääosin päihdeongelmaisia ja vakavasti 
syrjäytyneitä henkilöitä. Heillä ei yleensä ole 
todellisia mahdollisuuksia maksaa sakkojaan. 
Heidän elämänsä ei ole sillä tavoin suunni-
telmallista, että he erityisesti välttelisivät sa-
kon maksamista. Kyse ei siis yleensä ole nis-
koittelusta vaan varattomuudesta. 

Oikeusministeriössä on käynnistymässä 
yhdyskuntaseuraamusten kehittämisen koko-
naistarkastelu, jossa muun muassa kartoite-
taan tarpeet ja mahdollisuudet kytkeä yhdys-
kuntaseuraamuksiin nykyistä tiiviimmin 
päihdehoitoa. Tässä yhteydessä selvitetään 
myös, voisiko jokin yhdyskuntaseuraamus 
toimia muuntorangaistuksen täytäntöön-
panomuotona. Yhdyskuntaseuraamusten käy-
tön laajentamismahdollisuuksien selvittämi-
nen vie kuitenkin sen verran pitkän ajan, ettei 
sakon muuntorangaistuksen käytön tarpeel-
lista vähentämistä ole tarkoituksenmukaista 
jättää odottamaan mahdollista muutosta. 

Sakon muuntorangaistuksen käytön vähen-
tämistä koskevien uudistusten vaikutukset 
sakkovankien lukumäärään näkyvät noin 
vuoden viiveellä. Uudistusten mahdolliset 
vaikutukset yleiseen lainkuuliaisuuteen ja 
sakkojen maksamisen halukkuuteen tai vält-
tämiseen näkyvät vasta vielä tätäkin pidem-
män ajan kuluttua. Vaikutusten mittaaminen 
ei myöskään ole aivan yksinkertaista. Tästä 
syystä lakivaliokunnan edellyttämän selvitys-
työn tekeminen on asianmukaisesti tehtävissä 
vasta myöhemmin. 

Suomessa perintäjärjestelmä toimii tehok-
kaasti. Ulosoton lainsäädäntö- ja tietojärjes-
telmäuudistusten ansiosta perintämenettelyn 
on arvioitu tehostuvan edelleen. Sellainen ti-
lanne, että maksukykyinen henkilö voisi vält-
tää sakkojen maksun tai pakkoperinnän ja 
muuntorangaistuksen, on jo nykyisin hyvin 
harvinainen. 
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Lakivaliokunnan mietinnöissään esittämät 
toimenpiteet olisivat seuraamusjärjestelmän 
kehittämisen ja sakon muuntorangaistusta 
suorittavien henkilöiden kannalta sinänsä 
tarkoituksenmukaisia ja inhimillisiä. Esitetty-
jen toimenpiteiden edellyttämät selvitys- ja 
kehittämistoimet eivät kuitenkaan ole vielä 
tässä vaiheessa täysin toteutettavissa. 

Sakon muuntorangaistusta koskevaan kat-
tavaan kokonaisuudistukseen, jossa muunta-
miskelpoisiksi jätettäisiin vain maksuhalut-
tomuuden vuoksi maksamatta jätetyt sakot, 
liittyy periaatteellista pohdintaa, ainakin 
edellä todettu perinnän hyvä toteutuminen 
maksukykyisten henkilöiden osalta. Tarkoi-
tuksellisen sakkojen maksun välttelemisen 
jättäminen ainoaksi muuntoperusteeksi edel-
lyttää siten kattavaa selvitystä, jonka tekemi-
nen ja ratkaisun punnitseminen vaativat ai-
kaa. Nykyisessä tilanteessa pidetään kuiten-
kin tärkeänä sitä, että sakon muuntorangais-
tuksen käyttöä edelleen vähennetään. Periaat-
teellisesti ongelmallisimpien, edelleen 
muunnettavissa olevat sakkolajien eli uhka-
sakon ja rangaistusmääräysmenettelyssä an-
netun sakon muuntokelpoisuus olisi tarkoi-
tuksenmukaista poistaa jo ennen sakon 
muuntorangaistusjärjestelmää koskevaa ko-
konaistarkastelua ja mahdollista kokonaisuu-
distusta. 

Nyt ehdotettava uhkasakkojen ja rangais-
tusmääräysmenettelyssä annettujen sakkojen 
muuntokielto toteutettaisiin muuttamalla ri-
koslakia siten, että 2 a luvun muuntorangais-
tuksen määräämistä koskevasta 4 §:stä pois-
tettaisiin säännös maksamattoman uhkasakon 
muuntamisesta. Muuntorangaistuksen pituut-
ta koskevan 5 §:n 2 momentti poistettaisiin 
kokonaan, koska siinä säädetään uhkasakon 
muuntosuhteesta. Samalla pykälän nykyiset 
3—5 momentti siirrettäisiin 2—4 momentik-
si ja niistä poistettaisiin uhkasakkoa koskevat 
maininnat. Mainitun luvun 6 § koskee sakon 
tai sen osan muuntamatta jättämistä. Pykälän 
4 momentista poistettaisiin rangaistusmää-
räysmenettelyssä annetun sakkorangaistuk-
sen muuntokiellolle säädetty raja, joka on 
enintään 20 päiväsakkoa. Pykälään lisättäi-
siin 5 momentti, jossa säädettäisiin kiellosta 
muuntaa uhkasakko vankeudeksi. Samalla 
kumottaisiin luvun 7 §, jossa on säädetty uh-
kasakon muuntamatta jättämisestä.  

 

3  Esityksen vaikutukset  

Ehdotettu muuntokielto alentaisi oikeusmi-
nisteriössä tehdyn selvityksen perusteella 
pelkkää muuntorangaistusta suorittavien 
vankien päivittäistä määrää arviolta noin 
20—40 vankiin. Sakkovankien päivittäinen 
määrä laskisi siten nykyisestä noin 120—130 
vangista huomattavasti. Osin tämä johtuu jo 
tehdyistä muuntorangaistuksen käyttöön vai-
kuttaneista lainmuutoksista, joiden vaikutus 
ei vielä näy täysimääräisesti vankiluvussa. 
Myös ehdotetun muutoksen vaikutus näkyisi 
viiveellä, koska muuntorangaistuksen mää-
räämisestä sen täytäntöönpanoon kuluu usein 
yli vuosi. 

Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat vastaa-
valla tavalla myös sakon muuntorangaistusta 
muun vankeusrangaistuksen ohella suoritta-
viin vankeihin. Voidaan arvioida, että tältä 
osin muutos alentaisi päivittäistä keskivanki-
lukua noin 80—100 vangilla. 

Muuntorangaistuksen käytön vähentäminen 
vähentäisi Oikeusrekisterikeskuksen, polii-
sin, syyttäjien, tuomioistuinten ja ulosoton 
työtä. Erityisesti se vähentäisi työtä vanki-
loissa, koska vankilaan sisään tulevien sak-
kovankien määrän voidaan arvioida laskevan 
ainakin 30 prosenttia. Sakkovankeja koske-
vilta työläiltä vankilaan saapumiseen ja sieltä 
lähtemiseen liittyviltä toimenpiteiltä vältyt-
täisiin tältä osin kokonaan. 

Esitetyt muutokset voivat jossakin määrin 
vaikuttaa prosessilajivalintaan siten, että joi-
takin nyt rangaistusmääräysmenettelyssä kä-
siteltäviä asioita aletaan käsitellä tuomiois-
tuimissa. Tämä koskee erityisesti toistuvasti 
samoihin rikoksiin, kuten näpistyksiin, syyl-
listyviä henkilöitä. Kokonaisuutena esitys 
mahdollistaisi siten vapautuvien voimavaro-
jen tehokkaamman kohdistamisen tällaisten 
ongelmatapausten käsittelyyn. 

Esityksellä ei olisi sanottavasti vaikutusta 
rikollisuuteen, koska nyt tarkoitetuissa tapa-
uksissa on kyse henkilöistä ja tekotyypeistä, 
joihin sakkorangaistuksen ja muuntorangais-
tuksen uhkan ei ole perusteita uskoa juuri 
vaikuttavan. Kyse on pääosin näpistelyrikok-
siin syyllistyvistä henkilöistä, jotka eivät tä-
mäntyyppisiin tekoihin syyllistyessään pää-
sääntöisesti punnitse seuraamuksen vaka-
vuutta tai vaikutusta. Tällainen näpistely on 
kauppiaiden ja poliisin kannalta jossakin 
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määrin turhauttavaa, koska usein samat hen-
kilöt uusivat tällaisia rikoksia. Sakon muun-
torangaistus ei kuitenkaan ole tehokas keino 
tämän ilmiön hillitsemisessä. Sisäisen turval-
lisuuden ohjelmaan liittyvässä kansallisessa 
yhteistyöryhmässä selvitetään toimenpiteitä, 
joihin olisi mahdollista ryhtyä toistuvasti nä-
pistyksiin syyllistyvien henkilöiden osalta. 
 

 

4  Asian valmistelu 

Esitys on valmistelu oikeusministeriössä. 
Esitystä on käsitelty kuulemistilaisuudessa, 

johon osallistuivat oikeusministeriön oikeus-
hallinto-osaston ja kriminaalipoliittisen osas-
ton, sisäasiainministeriön poliisiosaston, Ri-
kosseuraamusviraston, Valtakunnansyyttä-
jänviraston, Oikeusrekisterikeskuksen, Hel-
singin käräjäoikeuden ja Helsingin ulosotto-
viraston edustajat. 

 
 

5  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä kesäkuuta 2008. 

Lakien siirtymäsäännösten mukaan muun-
tokieltoa sovellettaisiin paitsi lain voimaantu-
lon jälkeen rangaistusmääräysmenettelyssä 
annettuihin sakkoihin ja uhkasakkoihin, 
myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin 
sakon muuntorangaistusasioihin. Tämä tar-
koittaisi sitä, että lain tultua voimaan tuomio-
istuimet eivät enää muuntaisi vankeudeksi 
rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja 
sakkoja eivätkä uhkasakkoja. Siten esimer-
kiksi myös muutoksenhakukäsittelyssä olevat 
muuntorangaistusasiat tulisivat lain voimaan 
tulon jälkeen muuntokiellon alaisiksi. Vas-
taavasti lain tultua voimaan ulosottoviran-
omaiset eivät enää toimittaisi tässä tarkoitet-
tuja asioita tuomioistuimeen muunnettaviksi. 
Vastaavasti syyttäjät jättäisivät silleen lain 
voimaan tullessa vireillä olevien rangaistus-
vaatimusten käsittelemisen. Siirtymävaihees-
sa olisi jo ennakolta mahdollista arvioida, 
ehditäänkö asia käsitellä käräjäoikeudessa 
ennen lain voimaantuloa ja ottaa se huomi-

oon sakon muuntorangaistusasioiden valmis-
telussa eri viranomaisissa. 

 
 

6  Säätämisjärjestys  

Perustuslain 6 §:ssä säädetty yhdenvertai-
suusperiaate edellyttää, että oikeudellisesti 
samanlaisia tapauksia kohdellaan samalla ta-
valla. Sakon muuntokiellon rajaaminen kos-
kemaan rangaistusmääräysmenettelyssä an-
nettuja sakkoja voi joissakin tapauksissa joh-
taa siihen, että poliisin tai syyttäjän tekemä 
prosessilajivalinta joko estää sakon muunto-
rangaistuksen käytön tai tekee sen mahdolli-
seksi. Säädösehdotusta voidaan kuitenkin pi-
tää yhdenvertaisuuden kannalta hyväksyttä-
vänä, koska ehdotetun muuntokiellon alaan 
kuuluvat rikokset käytännössä käsitellään 
pääsääntöisesti rangaistusmääräysmenette-
lyssä. Nyt ehdotettu muutos poistaisi nykyi-
sen mahdollisen yhdenvertaisuusongelman 
siltä osin kuin rangaistusmääräyksen antavan 
virkamiehen harkintavallassa on, antaako 
enintään 20 päiväsakon suuruisen, muunto-
kiellon alaisen vai muunnettavissa olevan, 
vähintään 21 päiväsakon suuruisen sakko-
rangaistuksen. 

Käytännössä muuntorangaistustuomion 
täytäntöönpanoon asti menneistä sakkotuo-
mioista yli 85 prosenttia on annettu rangais-
tusmääräysmenettelyssä. Tätä voidaan pitää 
ongelmallisena perustuslain 21 §:n 1 momen-
tissa säädetyn jokaiselle kuuluvan oikeuden 
saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kos-
keva päätös tuomioistuimen tai muun riip-
pumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 
Valtaosan mahdollisista muuntorangaistuk-
seen johtavista sakoista antaa rangaistusmää-
räyksinä syyttäjä eikä tuomioistuin. Ehdotet-
tu muuntokielto korjaisi osaltaan tätä ongel-
maa. 

Edellä olevan perusteella katsotaan, että la-
kiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

rikoslain 2 a luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 7 §, sellaisena 

kuin se on laissa 550/1999, 
muutetaan 2 a luvun 4 ja 5 § sekä 6 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 4 § mainitussa 

laissa 550/1999, 5 § laissa 983/2005 ja 6 §:n 4 momentti laissa 68/2007, sekä 
lisätään 2 a luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 550/1999 ja 68/2007, 

uusi 5 momentti seuraavasti: 
 

2 a luku 

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja ri-
kesakosta 

Muuntorangaistus 

4 § 

Muuntorangaistuksen määrääminen 

Sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saa-
tu perityksi, on maksamatta olevan sakon si-
jasta määrättävä muuntorangaistuksena van-
keutta. 

 
5 § 

Muuntorangaistuksen pituus 

Muuntorangaistus sakosta määrätään siten, 
että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa 
vastaa yhden päivän vankeus. Jos muunnet-
tavien päiväsakkojen lukumäärä ei ole kol-
mella jaollinen, yli jääviä päiväsakkoja ei 
muunneta. Jos päiväsakosta on maksettu vain 
osa, katsotaan päiväsakko maksamatta ole-
vaksi. 

Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin 
vähintään neljä päivää ja enintään 60 päivää. 
Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman eri-

tyistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsak-
koja on vähemmän kuin 12. 

Samalla kertaa muunnettavista sakoista 
määrätään vain yksi muuntorangaistus 2 
momentissa säädetyllä tavalla. 

Tuomioistuin voi 6 §:n 1 momentissa mai-
nituilla perusteilla määrätä muuntorangais-
tuksen tässä pykälässä säädettyä lyhyemmäk-
si, kuitenkin vähintään neljäksi päiväksi. 

 
6 § 

Sakon tai sen osan muuntamatta jättäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua 

sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi. 
Tällaista sakkoa ei muunneta vankeudeksi 
silloinkaan, kun tuomioistuin on tuominnut 
sen rangaistusvaatimuksen vastustamista seu-
ranneessa oikeudenkäynnissä. 

Maksamatonta uhkasakkoa ei muunneta 
vankeudeksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20 . 
Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan 

tullessa vireillä oleviin sakon muuntorangais-
tusasioihin, jos sakkoa ei tuolloin ollut vielä 
muunnettu vankeudeksi. 

————— 
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2. 

Laki 

uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun uhkasakkolain (1113/1990) 10 §:n 3 mo-

mentti seuraavasti: 
 

10 § 

Uhkasakon tuomitseminen 

— — — — — — — — — — — — — —  

Tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta 
säädetään erikseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20 . 
————— 

 
Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

rikoslain 2 a luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 2 a luvun 7 §, sellaisena 

kuin se on laissa 550/1999, 
muutetaan 2 a luvun 4 ja 5 § sekä 6 §:n 4 momentti sellaisina, kuin ne ovat 4 § mainitussa 

laissa 550/1999, 5 § laissa 983/2005 ja 6 §:n 4 momentti laissa 68/2007, sekä 
lisätään 2 a luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 550/1999 ja 68/2007, 

uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 a luku 

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja ri-
kesakosta 

Muuntorangaistus 

4 §  

Muuntorangaistuksen määrääminen 

Sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saa-
tu perityksi, on maksamatta olevan sakon si-
jasta määrättävä muuntorangaistuksena van-
keutta. Maksamaton uhkasakko, jota ei ole 
saatu perityksi, on muunnettava vankeudeksi. 
 

2 a luku 

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja ri-
kesakosta 

Muuntorangaistus 

4 § 

Muuntorangaistuksen määrääminen 

Sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saa-
tu perityksi, on maksamatta olevan sakon si-
jasta määrättävä muuntorangaistuksena van-
keutta. 
 

 
5 §  

Muuntorangaistuksen pituus 

Muuntorangaistus sakosta määrätään siten, 
että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa 
vastaa yhden päivän vankeus. Jos muunnetta-
vien päiväsakkojen lukumäärä ei ole kolmella 
jaollinen, yli jääviä päiväsakkoja ei muunne-
ta. Jos päiväsakosta on maksettu vain osa, 
katsotaan päiväsakko maksamatta olevaksi. 

 
Euromääräisenä tuomitun uhkasakon jo-

5 § 

Muuntorangaistuksen pituus 

Muuntorangaistus sakosta määrätään siten, 
että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa 
vastaa yhden päivän vankeus. Jos muunnet-
tavien päiväsakkojen lukumäärä ei ole kol-
mella jaollinen, yli jääviä päiväsakkoja ei 
muunneta. Jos päiväsakosta on maksettu vain 
osa, katsotaan päiväsakko maksamatta ole-
vaksi. 

(2 mom. kumotaan) 
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kaista täyden 30 euron määrää vastaa muun-
torangaistusta määrättäessä yhden päivän 
vankeus. 

Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin 
vähintään neljä päivää ja enintään 60 päivää. 
Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman eri-
tyistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsak-
koja on vähemmän kuin 12 tai maksamatto-
mien uhkasakkojen määrä on vähemmän kuin 
120 euroa. 

Samalla kertaa muunnettavista sakoista 
määrätään vain yksi muuntorangaistus 3 mo-
mentissa säädetyllä tavalla. Uhkasakko rin-
nastetaan tällöin sakkoon. 

Tuomioistuin voi 6 §:n 1 momentissa tai 7 
§:ssä mainituilla perusteilla määrätä muunto-
rangaistuksen tässä pykälässä säädettyä lyhy-
emmäksi, kuitenkin vähintään neljäksi päi-
väksi. 
 

 
 
 
Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin 

vähintään neljä päivää ja enintään 60 päivää. 
Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman eri-
tyistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsak-
koja on vähemmän kuin 12. 

 
 
Samalla kertaa muunnettavista sakoista 

määrätään vain yksi muuntorangaistus 2 
momentissa säädetyllä tavalla. 
 

Tuomioistuin voi 6 §:n 1 momentissa mai-
nituilla perusteilla määrätä muuntorangais-
tuksen tässä pykälässä säädettyä lyhyemmäk-
si, kuitenkin vähintään neljäksi päiväksi. 
 

 
6 §  

Sakon tai sen osan muuntamatta jättäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua, 

enintään 20 päiväsakon suuruista sakkoran-
gaistusta ei muunneta vankeudeksi. Tällaista 
sakkoa ei muunneta vankeudeksi silloinkaan, 
kun tuomioistuin on tuominnut sen rangais-
tusvaatimuksen vastustamista seuranneessa 
oikeudenkäynnissä. 

 
 
 
 

7 § 

Uhkasakon muuntamatta jättäminen 

Tuomioistuin voi jättää maksamattoman 
uhkasakon sijasta tuomittavan muuntoran-
gaistuksen määräämättä, jos 

1) päävelvoitetta on kokonaan tai osaksi 
noudatettu tai 

2) muuntorangaistusta pidetään kohtuutto-
mana tai tarkoituksettomana ottaen huomi-
oon velvoitetun henkilökohtaiset olosuhteet, 
päävelvoitteen noudattamisesta hänelle ai-
heutuneet muut seuraukset tai muut seikat. 

6 § 

Sakon tai sen osan muuntamatta jättäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua 

sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi. 
Tällaista sakkoa ei muunneta vankeudeksi 
silloinkaan, kun tuomioistuin on tuominnut 
sen rangaistusvaatimuksen vastustamista seu-
ranneessa oikeudenkäynnissä. 

 
Maksamatonta uhkasakkoa ei muunneta 

vankeudeksi. 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20 . 
Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan 

tullessa vireillä oleviin sakon muuntoran-
gaistusasioihin, jos sakkoa ei tuolloin ollut 
vielä muunnettu vankeudeksi. 

——— 
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2. 

Laki 

uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun uhkasakkolain (1113/1990) 10 §:n 3 mo-

mentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Uhkasakon tuomitseminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta ja 

muuntorangaistuksesta säädetään erikseen. 
 

10 § 

Uhkasakon tuomitseminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuomitun uhkasakon täytäntöönpanosta 

säädetään erikseen. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä kuuta 
20 . 

——— 
 


