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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetun lain sekä rangaistusten täytäntöönpa
nosta annetun asetuksen 6 luvun 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Sakkojen perintää ryhdyttiin 1977 tehosta
maan ottamalla avuksi automaattinen tietojen
käsittely. Tehtävät, jotka hoidetaan automaatti
sen tietojenkäsittelyn avulla, on siirretty läänin
hallituksilta oikeusministeriön tietojärjestelmä
yksikölle, joka toimii Hämeenlinnassa. Uuteen 
perintäjärjestelmään on taloudellisista syistä ja 
kokemusten saamiseksi siirrytty vaiheittain. 
Tällä hetkellä tietojärjestelmäyksikkö ottaa vas
taan rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltä
vien sakkojen ennakkomaksut. Jos sakot joudu
taan perimään ulosottoteitse, tietojärjestelmäyk
sikkö siirtää perimistehtävän lääninhallitukselle. 
Tällöinkin se kuitenkin huolehtii ulosotossa 
kertyvien varojen vastaanottamisesta. 

Tarkoituksena on, että rangaistusmääräyksel
lä tuomittujen sakkojen perintä tulisi kokonai
suudessaan uuden järjestelmän piiriin. Tietojär
jestelmäyksikkö lähettäisi sakot ilman lääninhal
lituksen välitystä suoraan ulosottomiesten pe
rittäviksi. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan sakkorangais
tuksen täytäntöönpanoa koskeviin säännöksiin 
tehtäviksi eräitä menettelyä yksinkertaistavia 
muutoksia. 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on ne hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Sakkojen 'sekä muiden sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetun lainsäädännön nojal
la perittävien valtion saamisten perintää ryh
dyttiin 1977 tehostamaan ottamalla avuksi auto
maattinen tietojenkäsittely. Perintä oli hidas
tunut muun muassa siksi, että asioita oli pääs
syt ruuhkautumaan lääninhallitusten täytän
töönpanotoimistoihin. Perittävien sakkojen ja 
saamisten määrä oli lisääntynyt, ja täytäntöön
panotoimistoissa oli liian vähän henkilökuntaa. 
Myös työmenetelmien kehittymättömyys, muun 
muassa runsas tietojen käsin kopioiminen asia
kirjasta toiseen, hidasti täytäntöönpanoa. 

168100124M 

Perintäjärjestelmän kehittäminen kuuluu 
osana oikeushallinnon tietojärjestelmien kehit
tämiseen. Automaattista tietojenkäsittelyä var
ten on otettu käyttöön tuomiolauselmajärjes
telmä. Alioikeudet ja hovioikeudet kirjoitta
vat rikosasioissa päätöksensä erityiselle päätös
ilmoituslomakkeelle. Päätösilmoituksiin sisälty
vät tiedot on tarkoitus ottaa myöhemmin au
tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettä
vään tuomiolauselmarekisteriin, josta ne siir
retään konekielisinä muiden asianomaisten vi
ranomaisten tiedostoihin. Viranomaisia, joille 
tiedot on lain nojalla annettava, ovat tilastokes~ 
kus, autorekisterikeskus ja oikeusministeriön ri
kosrekisteritoimisto. Tällä hetkellä viranomaiset 
saavat tiedot päätösilmoitusten jäljennöksistä. 
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Rangaistusmääräysmenettelyssä käsiteltävissä 
rikosaslaissa vastaa päätösilmoitusta vahvista
mismerkinnällä varustettu rangaistusvaatimus
lomake. Rangaistusmääräysmenettelyssä käsitel
tyjen rikosasioiden osalta ollaan tietojenkäsit
telyssä siinä suhteessa pidemmällä, että rangais
tusmääräyksellä tuomittujen sakkojen ja saa
misten perintä hoidetaan osittain automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ja tiedot siirretään 
muille viranomaisille lähes kokonaan konekie
lisinä. 

Aikaisemmin sakkorangaistusten täytäntöön
panosta huolehtivat lääninhallitukset. Vuoden 
1977 jälkeen on automaattisen tietojenkäsit
telyn avulla hoidettavat tehtävät rangaistus
määräyksellä tuomittujen sakkojen ja saa
misten perinnässä siirretty oikeusministe
riölle. Ministeriön Hämeenlinnassa oleva tieto
järjestelmäyksikkö ottaa vastaan sakotettu
jen ennen rangaistusmääräyksen vahvistamista 
mahdollisesti suorittamat ennakkomaksut. Kun 
rangaistusmääräystuomari lähettää vahvistetun 
rangaistusmääräyksen tietojärjestelmäyksikköön, 
siellä tarkistetaan, onko sakko tai saaminen 
maksettu. Jos näin ei ole, tuomitulle lähete
tään maksukehotus tilillepanokortteineen. Jos 
kehotus ei johda tulokseen, sakko tai saami
nen lähetetään lääninhallituksen kautta ulos
ottoon. 

Rangaistusmääräyksellä tuomittujen sakkojen 
ja saamisten ulosottoperintä on tähän asti kuu
lunut lääninhallituksille. Oikeusministeriön tie
tojärjestelmäyksikkö on lähettänyt sakon tai 
saamisen ulosottoa varten sen läänin lääninhal
litukselle, jonka alueella rangaistusmääräystuo
marin toimipaikka on. Lääninhallitus on anta
nut edelleen perimistehtävän tuomitun asuin
paikkakunnan ulosottomiehelle ja valvonut täy
täntöönpanoa. Oikeusministeriön tietojärjestel
mäyksikkö on kuitenkin huolehtinut ulosotos
sa kertyneiden varojen vastaanottamisesta sekä 
avustanut lääninhallitusta täytäntöönpanon val
vonnassa. Automaattinen tietojenkäsittely on 
ollut tässä suureksi avuksi. 

Nyt ehdotetaan, että rangaistusmääräyksellä 
tuomittujen sakkojen ja saamisten perinnässä 
myös ulosottovaiheen aikaiset tehtävät siirret
täisiin oikeusministeriölle. Tämän jälkeenkin lää
ninhallitukset huolehtisivat edelleen kokonai
suudessaan tuomioistuinten tuomitsemien sak
kojen ja saamisten perinnästä. Lisäksi ennen 
uuden lain voimaantuloa perittäviksi tulleet 

asiat hoidettaisiin loppuun aikaisemman lain
säädännön mukaisesti. 

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tun lain 6 §:n 1 momentin (31/69) mu
kaan lääninhallitus on ylin täytäntöönpanevi
ranomainen sakkoa tai mainitun lain nojalla pe
rittävää saamista koskevassa asiassa. Vuonna 
1977 lain 25 §:n 3 momenttiin otettiin val
tuutussäännös, jonka mukaan lääninhallitukselle 
6 § :n 1 momentin mukaan kuuluvia tehtäviä 
voidaan asetuksella siirtää oikeusministeriölle. 
Nyt tätä valtuutussäännöstä ehdotetaan täyden
nettäväksi niin, että siinä viitattaisiin myös lää
ninhallitukselle lain 20 ja 20 a §:n mukaan 
kuuluviin tehtäviin. Nämä tehtävät, sakotetun 
etsintäkuuluttaminen ja saamisen ilmoittaminen 
saamisrekisteriin, ovat ulosottovaiheeseen kuu
luvia. 

Rangaistusmääräyksellä tuomitaan noin 80 
prosenttia sakoista. Vaikka näin suuri osa sa
koista jo lähitulevaisuudessa perittäisiin perin
täjärjestelmän kokeiluvaihetta varten kirjoitetun 
valtuutussäännöksen nojalla, lakia ei ole vielä 
syytä uudistaa perusteellisemmin. Tuomioistui
mien tuomitsemat sakot ja saamiset on tarkoi
tus siirtää perintäjärjestelmään vaiheittain. Ko
ko maassa tuomittavia sakkoja ja saamisia ei 
voida siirtää yhtä aikaa. Tällaista siirtymistä 
varten tarvitaan riittävän joustavat säännökset. 
Ennen kuin viimeiset sakot ja saamiset siirre
tään uuteen järjestelmään, lainsäädäntö on 
uudistettava kokonaan. 

Esityksessä ehdotetaan myös sakkorangais
tuksen täytäntöönpanosta annetun lain 14 ja 
24 § :n muuttamista. Ensiksi mainittuun py
kälään ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan vain ulosottomies voisi myöntää mak
suaikaa rangaistusmääräyksellä tuomitun saa
misen suorittamiseksi. Lääninhallitukselle voi
massa olevan 14 §:n mukaan kuuluva oikeus 
lykkäyksen myöntämiseen ei näin ollen enää 
koskisi rangaistusmääräyksellä tuomittuja saa7 
misia. Käytäntö on osoittanut, että ulosotto
miehelle 13 § :n mukaan kuuluva maksuajari 
myöntämisoikeus riittää yksin turvaamaan tuo
mitun oikeutetut edut näitä saamisia perittäes
sä. 

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tun lain 24 §:ää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että tuomion muuttumisen, laskuvirheen 
tai muun sellaisen seikan vuoksi syytetylle pa, 
lautettavat varat saadaan jättää palauttamat~ 
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ta, jos niiden määrä on tiettyä markkamäärää 
pienempi. Lisäksi ehdotetaan, että oikeusminis
teriö ja lääninhallitus saisivat kuitata palautetta
vat varat perittävänä olevan muun sakon tai 
saamisen suoritukseksi. Rangaistusten täytän
töönpanosta annetun lain 6 luvun 2 §: ään eh
dotetaan tehtäväksi vastaava pienintä palautet
tavaa markkamäärää koskeva muutos. 

2. E s i t y k s e n o r g a n i s a tori s e t 
ja taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotettujen lain muutosten voimaan tultua 
aikaisemmin kahdessatoista lääninhallituksessa 
hoidettu sakkojen perintä on suurelta osin 
keskitetty yhteen paikkaan. Keskittäminen ei 
ole ristiriidassa väliportaan hallinnon kehittä
mistavoitteiden kanssa. Perintäjärjestelmää luo
taessa on pyritty keskittämään yhteen yksik
köön ainoastaan sellaisia tehtäviä, joihin ei 
liity kansalaisten asemaan vaikuttavaa päätök
sentekoa tai harkintavallan käyttämistä. Niihin 

kuuluu paljon yksitoikkoista rutiinityötä, joka 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla voidaan 
välttää tai tehdä nykyistä mielekkäämmällä ta
valla. Vaikka lääninhallitukset vapautuvatkin 
eräistä rutiinitehtävistä, paikallishallinnon oh
jaus ja valvonta on tämäntyyppisissäkin asiois
sa jätettävä edelleen väliportaan hallinnolle. 

Periaatteessa uudistus vähentää henkilöstön 
tarvetta lääninhallituksissa ja lisää sitä oikeus
ministeriön tietojärjestelmäyksikössä. 

Uudistuksen yhteydessä tullaan vähentämään 
ainoastaan lääninhallituksille tilapäisen henki
löstön palkkaamiseen varattuja määrärahoja. 
Vuoden 1981 tulo- ja menoarvion kohdassa 
26.05.01 on lääninhallitusten tilapäisten palk
kioista vähennetty 1 päivästä marraskuuta 
1981 lukien 22 300 markkaa neljän toimisto
apulaisen palkkioina. Oikeusministeriölle auto
maattista tietojenkäsittelyä varten varattuja 
määrärahoja on tulo- ja menoarvion kohdassa 
25.99.27 lisätty 614 000 markalla. Tämä lisäys 
on tarkoitettu viiden lisähenkilön palkkaukseen, 
valtion tietokonekeskukselta ostettaviin suun
nittelupalveluihin, tietokonekustannuksiin sekä 
laitevuokriin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanos
ta annetun lain muuttamisesta 

14 §:n 2 momentti. Kun saamista on ryh
dytty perimään ulosottoteitse, tuomitulle voi
daan kohtuussyistä myöntää maksuaikaa. Ulos
ottomies saa myöntää maksuaikaa vuodeksi. 
Tämä aika voi vielä pidentyä, jos maksuajan 
myöntämisen syynä on sairaus tai asevelvolli
suuden suorittaminen. Lääninhallitus saa myön
tää maksuaikaa saamisen suorittamiseksi erit
täin painavista syistä pidemmäksikin ajaksi 
kuin ulosottomies. Lääninhallituksille on tehty 
erittäin vähän tällaisia hakemuksia, koko maas
sa korkeintaan pari vuodessa. Nämä hakemuk· 
set ovat yleensä koskeneet kymmenien, jopa 

satojen tuhansien markkojen suuruisia menet
tämisseuraamuksia. 

Kun rangaistusmääräysmenettelyssä tuomit
tujen saamisten ulosottoperintäkin siirtyy lää
ninhallituksilta oikeusministeriölle, myös mak
suajan myöntäminen näiden saamisten maksami
seksi olisi periaatteessa siirrettävä ministeriölle. 
Rangaistusmääräyslain (146/70) l §:n mukaan 
syytetty voidaan kuitenkin tuomita rangaistus
määräyksellä maksamaan enintään 1 000 mar
kan menettämisseuraamus. Jos menettämisseu
raamus on tätä suurempi tai syytetty olisi tuo
mittava maksamaan jollekulle vahingonkorvaus
ta, asiaa ei voida ratkaista rangaistusmääräysme
nettelyssä, vaan se on vietävä tuomioistuimeen. 

Rangaistusmääräysmenettelyssä maksettavak
si määrättävien saamisten arvon sekä läänin
hallitukselle tehtyjen maksunlykkäyshakemusc 
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ten vähäisen maaran vuoksi ei ole tarvetta 
myöntää näiden saamisten maksamista varten 
pidempää maksuaikaa kuin minkä ulosottomies 
saa myöntää. Tämän vuoksi sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetun lain 14 §: ään eh
dotetaankin lisättäväksi uusi 2 momentti, jon
ka mukaan rangaistusmääräysmenettelyssä mak
settavaksi määrättyä saamista perittäessä mak
suaikaa saa myöntää vain ulosottomies lain 
13 §:n mukaisesti. 

24 §. Eräissä tapauksissa sakon tai saami
sen suoritukseksi maksettuja tai perittyjä va
roja joudutaan palauttamaan tuomitulle. Hän 
on saattanut maksaa sakkonsa heti rangaistus
vaatimuksen tiedoksi saatuaan rangaistusmää
räyslomakkeessa olevalla tilillepanokortilla, mut
ta rangaistusmääräystuomari on rangaistusvaati
musta käsitellessään voinut alentaa sakon 
määrää. Alioikeuden päätöksellä sakkoon tuo
mittu on voinut maksaa sakkonsa siitä huo
limatta, että hän on valittanut päätöksestä ho
vioikeuteen. Jos hovioikeus hylkää syytteen tai 
alentaa sakon määrää, on liikaa maksettu ra
hamäärä palautettava. Hovioikeuden toisena oi
keusasteena tuomitsema sakko voidaan periä 
ulosottoteitse muutoksenhausta huolimatta. Jos 
korkein oikeus hylkää syytteen tai alentaa sa
kon määrää, liikaa maksetut varat on myös 
palautettava. Lisäksi pieniä palautuksia jou
dutaan maksamaan lasku-, luku- ja kirjoitus
erehdysten vuoksi. 

Tällaisissa tilanteissa on palautettaville va
roille maksettava myös kuuden prosentin kor
ko suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. Ase
tuksella voidaan kuitenkin säätää, ettei kor
koa suoriteta, jos sen määrä on tiettyä raha
määrää pienempi. Sakkorangaistuksen täytän
töönpanosta annetun asetuksen 24 §: ssä pie
nimmäksi suoritettavaksi koroksi on määrätty 
viisi markkaa, joka vuoden 1980 loppuun asti 
oli sama kuin esimerkiksi pienin veronpalau
tus. Määrä on tarkoitus nostaa kymmeneen 
markkaan eli samaksi kuin pienin veronpalau
tus samalla, kun asetukseen tehdään nyt käsi
teltävinä olevista lain muutoksista johtuvat 
muutokset. 

Vaikka pieniä korkoja ei maksetakaan, lii
kaa maksettujen varojen pääoma on aina pa
lautettava, olipa se miten pieni hyvänsä. Vii
me aikoina muun muassa oikeusministeriön tie
tojärjestelmäyksikkö on joutunut maksamaan 
alle markan palautuksia. Kun palautus joudu
taan maksamaan postisiirron tililtäottokortilla, 

palautuksen saajan on käytävä postitoimipaikas
sa, jonne pelkkä matka saattaa maksaa enem
män kuin palautuksen määrä. Näissä oloissa 
tuskin voidaan pitää epäoikeudenmukaisena, 
että tietyn markkamäärän alittavia palautuksia 
ei makseta. Lakiin ehdotetaankin otettavaksi 
tähän oikeuttava säännös. Pienin palautettava 
määrä vahvistettaisiin asetuksella. Tarkoitus on 
määrätä se saman suuruiseksi kuin pienin mak
settava korko eli tässä vaiheessa kymmeneksi 
markaksi. Palauttamatta jätettävät varat siirtyi
sivät valtiolle satunnaisena tulona. 

Lääninhallituksissa ja oikeusministeriön tie
tojärjestelmäyksikössä on joskus todettu, että 
liikaa maksettuja varoja on palautettava sellai
selle henkilölle, jolta samanaikaisesti peritään 
toista sakkoa tai saamista. Nyt lakiin ehdote
taan otettavaksi säännös, jonka mukaan palau~ 
tettavat varat ja niille mahdollisesti maksetta
va korko saadaan kuitata perittävänä olevan 
muun sakon tai saamisen suorittamiseksi. 

25 §:n 3 momentti. Oikeusministeriö on 
tähän asti huolehtinut vain rangaistusmääräyk
sellä tuomittujen sakkojen ja saamisten perin
nän ennakkomaksuvaiheesta sekä ulosottoperin
nän aikaisesta maksuliikkeestä ja kirjanpidosta. 
Nämä tehtävät ovat aikaisemmin kuuluneet 
lääninhallituksille sakkorangaistuksen täytän
töönpanosta annetun lain 6 §:n 1 momentin 
perusteella. Siirtymävaihetta varten 25 §:n 3 
momenttiin on otettu valtuutussäännös, jonka 
mukaan lääninhallitukselle 6 §:n 1 momentin 
mukaan kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella 
siirtää oikeusministeriölle. Kun näiden sakko
jen ja saamisten ulosottoperintäkin siirrettäi
siin oikeusministeriölle, olisi 25 §:n 3 mo
mentissa viitattava myös 20 ja 20 a §:ään. 
Asetuksella oikeusministeriön tietojärjestelmä
yksikkö velvoitettaisiin huolehtimaan sakotetun 
etsintäkuuluttamisesta ja saamisen ilmoittami
sesta saamisrekisteriin, milloin nämä toimen
piteet ovat tarpeen rangaistusmääräyksellä tuo
mitun seuraamuksen täytäntöön panemiseksi. 

1.2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun asetuksen 6 luvun 2 § :n 
muuttamisesta 

2 §:n 3 momentti. Pykälässä ovat säännök~ 
set sakon maksamisesta ennakolta ennen tuo. 
mion tulemista täytäntöönpanokelpoiseksi tai 
ennen rangaistusmääräyksen vahvistamista. Sen 
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3 momentissa on samanlainen saannös liikaa 
maksettujen varojen palauttamisesta kuin sak
korangaistuksen täytäntöönpanosta annetun 
lain 24 §:ssä. Myös tähän lainkohtaan ehdo
tetaan otettavaksi säännös siitä, ettei varoja 
tarvitse palauttaa, jos niiden määrä on tiettyä 
rahamäärää pienempi. 

2. Tarkemmat säännökset 
ja määräykset 

Samanaikaisesti lakien voimaantulon kanssa 
on tarkoitus antaa asetus sakkorangaistuksen 

1. 

täytäntöönpanosta annetun asetuksen muutta
misesta. Siihen otetaan yksityiskohtaiset sään
nökset lakien edellyttämistä asioista. 

3. Voimaan t u 1 o 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain 

(318/63) 24 § ja 25 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 24 § 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1077 /79) 

ja 25 §:n 3 momentti 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (592/77), sekä 
lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 

14 § 

Rangaistusmääräysmenettelyssä maksettavak
si määrättyä saamista perittäessä saa maksu
aikaa kuitenkin myöntää vain ulosottomies 13 
§ :n mukaisesti. 

24 § 
Milloin rahamäärä, joka on suoritettu tai 

peritty sakon tai saamisen maksamiseksi, ko
konaan tai osaksi on maksettava takaisin ylem
män tuomioistuimen lainvoiman saaneen pää
töksen johdosta tai muusta syystä, on raha
määrän vastaan ottaneen viranomaisen palau
tettava rahamäärä sekä maksettava sille korkoa 
kuusi prosenttia vuodessa suorituspäivästä ta
kaisinmaksupäivään. Asetuksella voidaan kui-

tenkin säätää, ettei palautusta 'tai korkoa mak
seta, jos sen määrä on tiettyä markkamäärää 
pienempi. Palautettava r,ahamäärä ja korko saa
daan kuitata täytäntöön pantavana olevan muun 
sakon tai saamisen ,suoritukseksi. 

25 § 

Lääninhallitukselle 6 §:n 1 momentin sekä 
20 ja 20 a § :n mukaan kuuluvia tehtäviä voi
daan asetuksella siirtää oikeusministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 6 luvun 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 21 
päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa ( 595/77), näin kuuluvaksi: 

6 luku 

Sakosta ja sakon muuntorangaistuksesta 

2 § 

Jos sakkonsa tai sen osan ennakolta suo
rittanut ylemmän tuomioistuimen lainvoiman 
saaneen päätöksen johdosta tai muusta syystä 
vapautuu sakosta tai jos hänet tuomitaan mak
samaansa määrää pienempään sakkoon, on hä-

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1981 

nelle palautettava liikaa suoritettu maara Ja 
maksettava sille korkoa kuusi prosenttia vuo
dessa suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. 
Asetuksella voidaan säätää, ettei palautusta tai 
korkoa makseta, jos sen määrä on tiettyä mark
kamäärää pienempi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 
1. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpaosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain 

(318/63) 24 § ja 25 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 24 § 28 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1077/79) 

ja 25 §:n 3 momentti 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (592/77), sekä 
lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 § 

Rangaistusmääräysmenettelyssä maksettavak
si määrättyä saamista perittäessä saa maksu
aikaa kuitenkin myöntää vain ulosottomies 13 
§:n mukaisesti. 

24 § 
Milloin rahamäärä, joka on suoritettu tai 

peritty sakon tai saamisen maksamiseksi, ko
konaan. tai osaksi on maksettava takaisin ylem
män tuomioistuimen lainvoiman saaneen pää
töksen johdosta tai muusta syystä, on raha
määrän vastaan ottaneen viranomaisen palau
tettava rahamäärä ja sille korkoa kuusi pro
senttia vuodessa suorituspäivästä takaisinmak
supäivään. Asetuksella voidaan kuitenkin sää
tää, ettei korkoa suoriteta, jos koron määrä 
on tiettyä rahamäärää pienempi. 

Milloin rahamäärä, joka on suoritettu tai 
peritty sakon tai saamisen maksamiseksi, ko
konaan tai osaksi on maksettava takaisin ylem
män tuomioistuimen lainvoiman saaneen pää
töksen johdosta tai muusta syystä, on raha
määrän vastaan ottaneen viranomaisen palau
tettava rahamäärä sekä maksettava sille korkoa 
kuusi prosenttia vuodessa suorituspäivästä ta
kaisinmaksupäivään. Asetuksella voidaan kui
tenkin säätää, ettei palautusta tai korkoa mak
seta, jos sen määrä on tiettyä markkamäärää 
pienempi. Palautettava rahamäärä ja korko 
saadaan kuitata täytäntöön pantavana olevan 
muun sakon tai saamisen suoritukseksi. 

25 § 

Lääninhallitukselle 6 §:n 1 momentin mu
kaan kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella siir
tää oikeusministeriölle. 

Lääninhallitukselle 6 § :n 1 momentin sekä 
20 ja 20 a §:n mukaan kuuluvia tehtäviä voi
daan asetuksella siirtää oikeusministeriölle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 

Laki 
rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 2 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä 
joulukuuta 1889 annetun asetuksen 6 luvun 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 21 
päivänä heinäkuuta 1977 annetussa laissa (595/77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 luku 

Sakosta ja sakon muuntorangaistuksesta 

2 § 

Mikäli sakkonsa tai sen osan ennakolta suo
rittanut ylemmän tuomioistuimen lainvoiman 
saaneen päätöksen johdosta tai muusta syystä 
vapautuu sakosta tai hänet tuomitaan maksa
maansa määrää pienempään sakkoon, on liikaa 
suoritettu määrä maksettava hänelle takaisin 
ja sille korkoa kuusi sadalta vuodessa suoritus
päivästä takaisinmaksupäivään. Asetuksella voi
daan säätää, että korkoa ei makseta, jos ko
ron määrä on tiettyä rahamäärää pienempi. 

Jos :sakkonsa tai ,sen osan ennakolta suo
rittanut ylemmän tuomioistuimen lainvoiman 
saaneen päätöksen johdosta tai muusta syystä 
vapautuu sakosta tai jos hänet tuOOlitaan mak
samaansa määrää pienempään sakkoon, on hä
nelle palautettava liikaa suoritettu määrä ja 
maksettava sille korkoa kuusi prosenttia vuo
dessa suorituspäivästä takaisinmaksupäivään. 
Asetuksella voidaan säätää, ettei palautusta tai 
korkoa makseta, jos sen määrä on ,tiettyä mark
kamäärää pienempi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


