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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 luvun 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain 2 lu
kuun lisättäisiin uusi 4 c §, jonka mukaan 
asetuksella voidaan säätää tuomittujen päivä
sakkojen yhteiselle rahamäärälle vähimmäis
määrä. Tämä tulisi kysymykseen silloin, kun 
päiväsakkojen yhteinen rahamäärä muutoin 
olisi pienempi kuin samanlaisesta mutta vähäi
semmästä rikoksesta määrättävä rikesakko. 

Muutoksen tarkoituksena olisi sovittaa päi
väsakkojärjestelmä ja rikesakkojärjestelmä yli
nopeusrikkomuksissa nykyistä paremmin yh
teen. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan välittömästi, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja uudistuk
sen tarve 

Rikesakkolaki (66/83) tuli voimaan 1 päivä
nä syyskuuta 1983. Samalla tuli voimaan rikos
lain 2 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta annettu 
laki (67 /83). Mainittujen lakien mukaan rike
sakko on markkamäärältään kiinteä yleinen 
rangaistus, josta säädetään erikseen. 

Rikesakkolain 1 §:n mukaan virallisen syyt
teen alaisesta rikkomuksesta, josta säädetty 
ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuu
si kuukautta vankeutta, voidaan sen mukaan 
kuin lailla erikseen säädetään, säätää seuraa
mukseksi rikesakko. Rikesakon suuruus sääde
tään asetuksella. Se saa olla enintään 400 
markkaa. 

Nykyisin rikesakko on säädetty seuraamuk
seksi ainoastaan liikennerikkomuksista (laki ri
kesakosta tieliikenteessä, 68/83). Rikesakosta 
tieliikenteessä annetussa asetuksessa (605/83) 
on yksilöity ne liikennerikkomukset, joista seu
raamukseksi voidaan määrätä rikesakko, ja 
määrätty kustakin rikkomustyypistä seuraavan 
rikesakon suuruus. Esimerkiksi nopeusrajoi-
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tusten rikkomisesta enintään 15 kilometrillä 
tunnissa voidaan määrätä 150 markan rikesak
ko (asetus rikesakosta tieliikenteessä 8 §). 

Kun rikesakko otettiin käyttöön, tiedettiin, 
että se saattaisi johtaa epäsuhtaan päiväsakkoi
na määrättävien seuraamusten kanssa. Koska 
rikesakon suuruus ei riipu sakotettavan maksu
kyvystä, voi useammankin päiväsakon yhteis
rahamäärä olla vähemmän kuin rikesakko. 
Näissä tapauksissa sakotetulle voisi olla edulli
sempaa saada rangaistuksensa rikesakon sijas
ta päiväsakkoina. Yleensä tästä ei aiheudu 
ongelmia. Ainoa poikkeus on ylinopeus, jossa 
kuljettaja voi ylittämällä suurimman sallitun 
nopeuden enemmällä kuin 15 kilometrillä tun
nissa saada päiväsakkoina taloudellisesti lie
vemmän seuraamuksen kuin mikä olisi vähäi
semmästä ylinopeudesta määrättävä rikesakko. 
Oletettiin kuitenkin, että tämä ei käytännössä 
olisi epäkohta. 

Näyttäisi kuitenkin siltä, että ainakin jotkut 
kuljettajat laskelmoisivat siten, että heidän 
kannattaa ajaa yksin tein suurempaa ylino
peutta saadakseen lievemmän rangaistuksen. 
Tämä koskee nimenomaan kuljettajia, joille 
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määrättäisiin sakkorangaistus päiväsakon 
alimman tai lähes alimman rahamäärän mu
kaan. Tapaukset lienevät harvinaisehkoja, 
mutta epäkohtaan on kiinnitetty julkisuudessa 
huomiota. 

Houkutus tällaiseen liikenneturvallisuuden 
kannalta haitalliseen laskelmointiin riippuu sii
tä, kuinka suuri on rikesakon ja päiväsakkoina 
määrättävän sakkorangaistuksen rahamäärien 
erotus. Kun rikesakko otettiin käyttöön, päivä
sakon alin rahamäärä oli kahdeksan markkaa. 
Sakotusohjeiden mukaan 16-20 tuntikilomet
rin ylinopeudesta seuraa 4-10 päiväsakkoa. 
Siten tuloton tai vähätuloinen saattoi tuolloin 
laskeskella hyötyvänsä 70-118 markkaa aja
malla sellaista ylinopeutta, josta ei voitu mää
rätä rikesakkoa. Päiväsakon alin rahamäärä 
korotettiin 20 markaksi vuonna 1985 (asetus 
päiväsakon rahamäärän määräämisestä, 786/ 
85). Muutoksen oletettiin vähentävän houku
tusta tällaiseen epäterveeseen laskelmointiin. 

Hallitus on suunnitellut ylinopeusrikesakon 
korotusta 300 markaksi. Tällainen korotus 
merkitsisi, että eivät ainoastaan tulottomat 
(opiskelijat, työttömät jne.) ja vähätoloiset 
vaan varsin huomattava osa muistakin kuljet
tajista saisi taloudellisesti mahdollisesti olen
naisestikin lievemmän seuraamuksen ajamalla 
ylinopeutta, josta ei voida määrätä rikesakkoa. 
Koska kysymys olisi markkamääräisesti aikai
sempaan verrattuna huomattavasti merkittä
vämmistä erotuksista, muutoksen voitaisiin 
olettaa lisäävän houkutusta entistä suurempiin 
ylinopeuksiin. 

Rikesakkoja on tarpeen korottaa, koska ra
hanarvon alentuminen on vähentänyt niiden 
taloudellista merkitystä noin kolmanneksella. 
Hallitus pitää kuitenkin välttämättömänä ko
rottaa ylinopeusrikesakkoja selvästi enemmän 
kuin mitä rahanarvon alentuminen edellyttäisi. 
Väestön valtaenemmistön käsityksen mukaan 
ylinopeusrikesakot ovat lisänneet ylinopeuksia. 
Nykyistä 150 markan ylinopeusrikesakkoa pi
detään mitättömänä seuraamuksena ylinopeu
desta. Mikäli ylipäätänsä halutaan säilyttää 
rikesakko ylinopeusrikkomusten seuraamusjär
jestelmässä, sitä on tuntuvasti korotettava, jot
ta pystyttäisiin ylläpitämään seuraamuksen us
kottavuutta. 

Mainittu ylinopeusrikesakon korotus on to
teutettavissa lailla säädetyn rikesakon enim
mäismäärän rajoissa asetuksella. Hallitus ei 
tässä vaiheessa ole pitänyt tarpeellisena ehdot
taa tätä enimmäismäärää korotettavaksi. Tar-

koitus on kuitenkin seurata muutoksen vaiku
tuksia ja harkita ylinopeusrikesakkojen käyttö
alan laajennusta ja porrastusta, jolloin myös 
tämän 400 markan enimmäismäärän korotus 
voi ajankohtaistua. 

2. Rikesakkojärjestelmän ja pal
väsakkojärjestelmän yhteenso
vittamisen keinoista 

Rikesakkojärjestelmän ja päiväsakkojärjes
telmän edellä kuvattu epäkohta voidaan pyrkiä 
poistamaan usealla eri keinolla. 

Yksi mahdollisuus olisi kokonaan luopua 
joko päiväsakkojen tai rikesakkojen käytöstä 
ylinopeuksien seuraamuksena. Epäkohtahan 
ajankohtaistuu ainoastaan sellaisissa rikko
muksissa, joissa johonkin rajaan asti käytetään 
rikesakkoa, sen jälkeen päiväsakkoa. Nykyisin 
tällainen on ainoastaan ylinopeus. 

Hallitus kuitenkin katsoo, että rikesakko 
seuraamuksena vähäisistä ylinopeusrikkomuk
sista on siinä määrin juurtunut rangaistusjär
jestelmäämme, ettei siitä voida luopua. Toi
saalta rikesakkoa ei voida säätää yksinomai
seksi seuraamukseksi nopeusrajoitusten rikko
misesta, vaikka mahdollista olisi laajentaa sen 
käyttöaluetta ja samalla porrastaa rikesakot 
nopeudenylityksen mukaan. Tässä vaiheessa ei 
tällaista laajennusta ja porrastusta pidetä tar
koituksenmukaisena. Käyttöalan laajennus 
johtaisi siihen, että näiden kahden seuraamus
järjestelmän yhteensovittamisongelmat siirtyi
sivät korkeampiin ylinopeuksiin ja seuraamos
ten taloudellisen erotuksen merkitys vain kas
vaisi. 

Toinen mahdollisuus olisi määrätä päiväsak
kojen yhteisrahamäärälle yleinen alaraja, joka 
olisi rikesakon enimmäismarkkamäärä. Esi
merkiksi Ruotsissa, jossa tunnetaan sama yh
teensovittamisongelma, on ehdotettu päiväsak
kojen vähimmäiskruunumääräksi tuhatta 
kruunua, joka olisi rahasakkojen enimmäis
määrä. Tällainen vaihtoehto, joka selvästi 
osoittaisi seuraamosten ankaruussuhteen, ei 
kuitenkaan sovellu Suomessa toteutettavaksi 
ilman laajaa seuraamusjärjestelmän uudistus
ta. Meillä se johtaisi siihen, että usean päiväsa
koilla rangaistavan vähäisen rikkomuksen seu
raamus muodostuisi kohtuuttoman ankaraksi. 

Kolmantena mahdollisuutena olisi korottaa 
joko ylinopeusrikoksista tuomittavien päivä
sakkojen lukumäärää tai alinta rahamäärää 
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siten, että päiväsakkorangaistus olisi aina kor
keampi kuin vähäisemmästä ylinopeudesta 
määrättävä rikesakko. Päiväsakon alimman 
rahamäärän korotus olisi toteutettava tuolloin 
yleisesti muitakin rikoksia koskevana. Päiväsa
kon vähimmäisrahamäärää kuitenkin korotet
tiin aika äskettäin, ja sen uusi korotus voisi 
muodostua vähätuloisille kohtuuttoman kal
liiksi. Ylinopeusrikkomuksista tuomittavien 
päiväsakkojen keskimääräisiä lukumääriä sen 
sijaan voitaisiin lisätä useammallakin päiväsa
kolla. Nykyisten sakotusohjeiden mukaiset 
sakkomäärät eivät vastanne käsitystä tuntuvien 
ylinopeuksien tuomittavuudesta. Tällä tavoin 
voitaisiin kuitenkin vain lieventää mainittua 
rikesakkojärjestelmän ja päiväsakkojärjestel
män epäsuhtaa, ei varsinaisesti poistaa epäkoh
taa. 

Siksi vaihtoehdoksi jää sovittaa rikesakko
järjestelmä ja päiväsakkojärjestelmä yhteen jo
ko siten, että rikesakko ei yksittäistapauksessa 
saisi ylittää päiväsakkojärjestelmän mukaisen 
rangaistuksen kokonaisrahamäärää, tai siten, 
että päiväsakon kokonaisrahamäärä ei saisi 
olla pienempi kuin samanlaisesta mutta vähäi
semmästä rikkomuksesta määrättävä rikesak
ko. Kummatkin vaihtoehdot edellyttävät lakiin 
otettavaa erityistä säännöstä. 

Ensiksi mainittu vaihtoehto merkitsisi, että 
päiväsakkojärjestelmä määräisi rikesakon suu
ruutta. Sitä olisi pidettävä periaatteessa oi
keimpana, koska sakkojärjestelmämme perus
tuu päiväsakkoihin ja rahasakot ovat poik
keus. Vaihtoehto kuitenkin olisi käytännössä 
hankala. Se edellyttäisi, että huomattavassa 
osassa ylinopeusrikkomuksia jouduttaisiin sa
kot määräämään kummankin järjestelmän mu
kaan ja valitsemaan niistä sitten sakotetulle 
edullisempi. Menettely olisi työläs, ja siinä 
menetettäisiin suuri osa rikesakolla saavute
tuista käytännön eduista. Vaihtoehto myös 
lieventäisi ylinopeusrikkomusten seuraamusjär
jestelmää aiheettomasti. 

Siksi tarkoituksenmukaisin vaihtoehto on 
määrätä, että päiväsakkojen kokonaisraha
määrä ei saisi olla pienempi kuin samanlaisesta 
mutta vähäisemmästä rikkomuksesta määrättä
vä rikesakko. Tällainen säännös pitäisi ottaa 
rikoslain 2 lukuun samaan yhteyteen kuin 
muut sakkorangaistusta koskevat säännökset. 
Säännös olisi syytä muotoilla yleiseksi siten, 
että siinä oikeutettaisiin asetuksella määrää
mään, missä tilanteissa päiväsakkojen koko
naisrahamäärä olisi näin määrättävä vähintään 

rikesakon mukaiseen määrään. Nykyisin tämä 
tulisi kysymykseen vain ylinopeusrikkomuksis
sa. 

Tämäkään vaihtoehto ei ole ongelmaton. 
Ensiksikin se merkitsee, että rikesakko määrää 
päiväsakon suuruuden. Periaatteessa tätä ei 
voida pitää hyvänä. Toiseksi siitä aiheutuu 
ongelmia suhteessa muuntorangaistukseen, jo
ka ei tule kysymykseen rikesakoista. Kolman
neksi ylinopeusrikkomuksissa se poistaa vain 
suurimman epäkohdan eli sen, että päiväsak
kojärjestelmän mukainen sakkorangaistus suu
remmasta ylinopeudesta voisi olla taloudellises
ti lievempi kuin vähäisemmästä ylinopeudesta 
määrättävä rikesakko. Se kuitenkin merkitsee, 
että suurehkolla kuljettajaryhmällä sakko säi
lyy samana ylinopeuden määrästä riippumatta. 

Verrattuna vaihtoehtoihin ratkaisua on kui
tenkin pidettävä tarkoituksenmukaisimpana. 
Muuntorangaistusongelma on syytä ratkaista 
siten, että maksamattomat sakot voisivat joh
taa ainoastaan päiväsakkojen lukumäärän mu
kaiseen muuntorangaistukseen. Normaalin päi
väsakkojen yhteisrahamäärän ylittävä osa voi
taisiin periä vain pakkotoimin. Nykyinenkin 
muuntorangaistusjärjestelmä merkitsee, että 
jos päiväsakkojen lukumäärä on pariton, yksi 
päiväsakko ei ole muunnettavissa. 

Lisäksi on tarkoitus korottaa nykyisten sa
kotusohjeiden mukaisia päiväsakkojen nor
maalilukumääriä enintään neljällä päiväsakol
la. Korotus vaihtelisi siitä riippuen, minkä 
nopeusrajoituksen ja kuinka suuresta ylitykses
tä olisi kysymys. Tällä osaltaan vaikutetaan 
siihen, että kuvattu alue, jolla ylinopeuden 
suuruus ei vaikuttaisi sakon määrään, kaven
tuisi. 

3. Ehdotetut muutokset 

Esitetyillä perusteilla ehdotetaan, että rikos
lain 2 lukuun otettaisiin uusi 4 c §, jonka 
mukaan asetuksella voitaisiin säätää tuomittu
jen päiväsakkojen yhteiselle rahamäärälle vä
himmäismäärä, jos normaalimenettelyn mu
kaan vahvistettujen päiväsakkojen yhteinen ra
hamäärä olisi pienempi kuin samanlaisesta 
mutta vähäisemmästä rikoksesta määrättävä 
rikesakko. Tämän pykälän mukaisesti otettai
siin rikesakosta tieliikenteessä annettuun ase
tukseen sitten säännös, jonka mukaan ylino
peussakkojen yhteinen rahamäärä on vähin
tään ylinopeudesta määrättävä rikesakko. 
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Rikesakosta tieliikenteessä annettu asetus 
korvattaisiin uudella asetuksella, jonka nimes
täkin kävisi ilmi, että se koskisi myös ylino
peussakon vähimmäismäärää. Siinä säädettäi
siin sekä ylinopeusrikesakko että ylinopeussa
kon vähin yhteinen rahamäärä 300 markaksi. 
Muita rikesakkojen rahamääriä korotettaisiin 
suunnilleen rahanarvon alentumista vastaavas
ti. Asetusluonnos on tämän esityksen liitteenä. 

4. Valmistelu 

Esitys perustuu oikeusministeriön työryh
män ehdotukseen (lainvalmisteluosaston jul
kaisu 171 1988). Tämä esitys on laadittu oikeus
ministeriössä virkatyönä. Esityksestä on neu
voteltu liikenneministeriön, sisäasiainministe
riön ja Liikenneturvan kanssa. 

5. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Taloudellisia rikosseuraamuksia ei valtionta
loudessa suunnitella tavoitteellisesti siten, että 
pyrittäisiin johonkin tiettyyn sakkokertymään. 
Uudistuksella ei tämän kriminaalipoliittisesti 
tärkeän periaatteen vuoksi voi olla huomioon 
otettavia taloudellisia vaikutuksia. Sen toivo
taan kuitenkin osaltaan edistävän liikenneval
vontaa ja vaikuttavan siihen, että nopeusrajoi
tusten noudattamista valvotaan nykyistä te
hokkaammin myös rikesakolla rangaistavissa 
ylinopeuksissa. 

Muutokset edellyttävät, että sisäasiainminis
teriön yleisohje tieliikennerikkomusten seuraa
mosten määräämisestä uudistetaan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki rikoslain 2 luvun muut
tamisesta 

4 c §. Säännös siitä, miten päiväsakon raha
määrä pääsääntöisesti vahvistetaan, on rikos
lain 2 luvun 4 a §:ssä (650/76). Sen mukaan 
kohtuullisena päiväsakon rahamääränä on pi
dettävä yhtä kolmasosaa sakotettavan keski
määräisestä kokonaispäivätulosta, jollei sako
tettavan maksukykyyn vaikuttavien seikkojen 
vuoksi sitä ole vahvistettava tätä suuremmaksi 
tai pienemmäksi. Päiväsakon rahamäärää ei 
kuitenka~m saada vahvistaa suuremmaksi kuin 
sakotettavalle valtion ja kunnan tuloveron suo
rittamisen jälkeen jäävä määrä. Päiväsakon 
vähin rahamäärä säädetään asetuksella. 

Uudessa 4 c-§:ssä säädettäisiin, että asetuk
sella voidaan säätää päiväsakkojen yhteiselle 
rahamäär~lle vähimmäismäärä, jos 4 a §:n mu
kaan vaq,Yistettujen päiväsakkojen yhteinen ra
hamäärä olisi pienempi kuin samanlaisesta 
mutta vähäisemmästä rikoksesta määrättävä 
rikesakko. Maininta samanlaisesta mutta vä
häisemmästä rikoksesta, josta määrätään rike
sakko, tarkoittaisi nykyisin yksinomaan ylino
peutta. Yleistä sanontaa on kuitenkin käytetty 

siitä syystä, että tulevaisuudessa, jos rikesakon 
käyttöalaa laajennetaan liikennerikkomusten 
ulkopuolelle, vastaavan järjestelyn käytölle 
saattaa olla nykyistä yleisempää tarvetta. Vaik
ka rikesakkolaki johdonmukaisesti puhuu rik
komuksesta, tässä yhteydessä ilmaisu "rikos" 
on oikea eräänlaisena yläkäsitteenä. Samanlai
suutta on tulkittava ahtaasti. Siten säännös ei 
oikeuttaisi asetuksella määräämään esimerkiksi 
moottorikäyitäisen ajoneuvon kuljettajan lii
kennerikkomuksista määräitävien päiväsakko
jen yhteiselle rahamäärälle vähimmäismäärää, 
vaikka rikesakosta tieliikenteessä annettu ase
tus tuntee tällaisen rikkomustyypin. 

Käytännössä säännös tarkoittaisi, että sekä 
päiväsakkojen lukumäärä että niiden rahamää
rä määrättäisiin normaalisti. Kertolaskun tu
loksena saatava yhteinen rahamäärä kuitenkin 
korotettaisiin asetuksella säädettyyn vähim
mäismäärään. Säännös ei olisi ristiriidassa 
4 a §:n 2 momentin toisen virkkeen säännök
sen kanssa, joka kieltää vahvistamasta päiväsa
kon rahamäärää suuremmaksi kuin sakotetta
valle valtion ja kunnan tuloveron suorittamisen 
jälkeen jäävä määrä. Luonnollisesti säännöstä 
olisi tarkoitus soveltaa siten, että asetuksella 
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säädetty yhteinen rahamäärä olisi sama tai 
korkeintaan hieman korkeampi kuin tuo tar
koitettu rikesakko. Säännöksellähän pyritään 
poistamaan päiväsakkojärjestelmän ja rikesak
kojärjestelmän ristiriita. Se ei oikeuttaisi ylei
semmin tekemään poikkeusta päiväsakkojär
jestelmän periaatteista. Sitä merkitsisivät rike
sakkoa olennaisesti korkeammat päiväsakko
jen yhteisten rahamäärien vähimmäismäärät. 

Tällainen asetuksella säädetty vähin yhteinen 
rahamäärä koskisi rangaistusmääräysmenette
lyn ohella normaalia tuomioistuinmenettelyä. 

Mahdollinen muuotarangaistus määräytyisi 
päiväsakkojen lukumäärän ja niille vahvistet
tujen rahamäärien perusteella. Ehdotetun 
säännöksen mukaisen korotuksen maksamatto
muus ei voisi johtaa muuotarangaistuksen 
käyttöön. Jos sakotettu maksaa ainoastaan sen 
rahamäärän, joka päiväsakkojen rahamäärää 

koskevan pääsäännön mukaan hänen makset
tavakseen kuuluu, häntä ei voida tuomita 
muuntorangaistukseen. Erotus voidaan periä 
ainoastaan pakkotoimin. Tämä on johdonmu
kaista siksi, että rikesakkoa ei saa muuntaa 
vankeudeksi (rikesakkolaki 18 §)ja korotus on 
katsottava nimenomaan rikesakon aiheutta
maksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
rikoslain 2 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään rikoslain 2 lukuun uusi näin kuuluva 4 c §: 

2 luku 

Rangaistuksista 

4 c § 
Asetuksella voidaan säätää tuomittujen päi

väsakkojen yhteiselle rahamäärälle vähimmäis
määrä, jota on käytettävä, jos 4 a §:n mukaan 

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989 

vahvistettujen päiväsakkojen yhteinen raha
määrä olisi pienempi kuin samanlaisesta mutta 
vähäisemmästä rikoksesta määrättävä rikesak
ko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Luonnos Liite 

Asetus 
rikesakosta tieliikenteessä ja nopeusrajoituksen rikkomisesta tuomitun sakon vähimmästä 

rahamäärästä 

Oikeusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun rikesakkolain 
(66/83) 1 §:n 3 momentin ja rikesakosta tieliikenteessä sanottuna päivänä annetun lain (68/83) 
1 §:n 1 momentin sekä rikoslain 2 luvun 4 c §:n ( 1 ) nojalla: 

1 § 

Soveltamisa/a 

Tässä asetuksessa tarkoitetusta rikkomukses
ta voidaan määrätä seuraamukseksi rikesakko. 

2§ 

Rikesakon suuruus 

Rikesakon suuruus on neljäkymmentä, seit
semänkymmentä, sataneljäkymmentä, kaksisa
taa tai kolmesataa markkaa sen mukaan kuin 
jäljempänä säädetään. 

3 § 

Jalankulkurikkomukset 

Jalankulkijalie voidaan määrätä neljänkym
menen markan rikesakko, jos hän rikkoo tielii
kennelain (267 /81) säännöksiä tai tieliikenne
lain nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk
siä. 

4§ 

Moottoritloman ajoneuvon kuljettajan 
rikkomukset 

Polkupyöräilijälie tai muulle moottoriuo
man ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä 
seitsemänkymmenen markan rikesakko, jos 
hän rikkoo tieliikennelain säännöksiä tai tielii
kennelain nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä. 

Rikesakkoa ei kuitenkaan saa määrätä, mil
loin polkupyöräilijä tai muu moottoriuoman 
ajoneuvon kuljettaja rikkoo tieliikennelain 
100 §:n liikennejuopumusta moottorittomalla 
ajoneuvolla koskevaa säännöstä. 

5 § 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja 
koskevat rikkomukset 

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa 
vaadittavien asiakirjojen mukana pitämistä 
koskevien tieliikennelain säännösten tai tielii
kennelain nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten rikkomisesta voidaan kuljettajalle 
määrätä seitsemänkymmenen markan rikesak
ko. 

6§ 

Moottorikäyttöisiä ajoneuvoa koskevat 
varusterikkomukset 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan 
ajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa 
koskevien tieliikennelain säännösten tai tielii
kennelain nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten rikkomisesta voidaan kuljettajalle 
taikka omistajalle tai pysyvälle haltijalle mää
rätä sadanneljänkymmenen markan rikesakko. 

Mopoilijalle, mopon omistajalle tai pysyväl
le haltijalle voidaan 1 momentissa tarkoitetusta 
rikkomuksesta määrätä seitsemänkymmenen 
markan rikesakko. 

7 § 

Henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä 
koskevat rikkomukset 

Henkilö- ja pakettiauton kuljettajalle ja 
matkustajalle voidaan tieliikennelain vastaises
ta turvavyön käyttämättä jättämisestä ajon 
aikana määrätä sadanneljänkymmenen markan 
rikesakko. Samansuuruinen rikesakko voidaan 
määrätä myös kuljettajalle, holhoojalle tai 
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huoltajalle tieliikennelain 88 §:n 4 momentissa 
säädetyn velvollisuuden laiminlyömisestä. 

Moottoripyörän kuljettajalle, mopoilijalle 
tai 15 vuotta täyttäneelle moottoripyörän mat
kustajalle voidaan maliiltaan hyväksytyn suo
jakypärän käyttämättä jättämisestä ajon aika
na määrätä sadanneljänkymmenen markan ri
kesakko. 

8 § 

Nopeusrajoituksen rikkominen 

Muun kuin kuljettajakohtaisen suurimman 
sallitun nopeuden ylityksestä enintään 15 kilo
metrillä tunnissa voidaan määrätä mopoilijalle 
kahdensadan markan ja muulle moottorikäyt
töisen ajoneuvon kuljettajalle kolmensadan 
markan rikesakko. 

9§ 

Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon 
kuljettajan liikennesääntörikkomukset 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle 
voidaan tieliikennelain 1 ja 2 luvun sekä tielii
kenneasetuksen (182/82) säännösten ja liiken
nemerkeillä osoitettujen käskyjen, kieltojen, 
rajoitusten tai määräysten muusta rikkomisesta 
kuin suurimman sallitun nopeuden ylityksestä 
määrätä kahdensadan markan rikesakko. 

Rikesakkoa ei kuitenkaan saa määrätä, mil
loin moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja 
on rikkonut tieliikennelain 3 §:n 2 momentin, 
4 §:n 1 momentin, 6, 7 tai 10 §:n, 12 §:n 1 
momentin, 14, 17-24 tai 29-33 §:n säännök
siä taikka tieliikenneasetuksen 5 tai 6 §:n, 
22 §:n 1 momentin 1 kohdan, 26 §:n tai 34 §:n 
2 momentin säännöksiä taikka 14 §:n liikenne
merkkien 222, 231 tai 232 tai 16 §:n liikenne
merkkien 344-347, 351, 391 tai 392 tarkoitta
mia käskyjä, kieltoja, rajoituksia tai määräyk
siä. 

Mopoilijalie 1 momentissa tarkoitetusta rik
komuksesta määrättävä rikesakko on kuiten
kin sataneljäkymmentä markkaa. Tällainen ri
kesakko voidaan mopoilijalle määrätä 2 mo
mentin säännöksestä poiketen myös tieliiken
neasetuksen 22 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 
26 §:n säännösten rikkomisesta. 

10§ 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevä 
käyttö 

Tieliikennelain 86 §:n ja ajoneuvoasetuksen 
(233/82) 45 §:n moottorikäyttöisen ajoneuvon 
häiritsevää tai tarpeetonta käyttöä koskevien 
säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle 
määrätä sadanneljänkymmenen markan rike
sakko. 

11§ 

Ajoneuvon katsastus- ja rekisteröintirikko
mukset 

Katsastamattoman tai rekisteröimättömän 
ajoneuvon käyttämisestä voidaan kuljettajalle 
määrätä sadanneljänkymmenen markan rike
sakko. 

12 § 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilökuljetus
ta koskevat rikkomukset 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon henkilökulje
tusta ja matkustajien sijoittamista koskevien 
säännösten rikkomisesta voidaan kuljettajalle 
määrätä kahdensadan markan rikesakko. 

13 § 

Nopeusrajoituksen rikkomisesta tuomitun sa
kon vähin rahamäärä 

Suurimman sallitun nopeuden ylityksestä 
tuomittujen päiväsakkojen vähin yhteinen ra
hamäärä on kolmesataa markkaa. 

14 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tällä asetuksella kumotaan rikesakosta tielii
kenteessä 29 päivänä kesäkuuta 1983 annettu 
asetus (605/83) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 




